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CHAIRMAN’S CUP 2010
FÖRBUNDET SVENSK BRIDGES

CHAIRMAN’S CUP 2010
VINNARE: GARY’S BOYS



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 2010:  September: 6, 14, 22, 30. Oktobersilver: 4, 12, 20, 28. November: 1, 9, 17, 25, 29. 
   December: 7, 15.
Plats:    På din klubb 
Tävling:   24 brickors par- eller barometertävling 
Frågor/anmälan:   Stefan Vestlund, e-posta till sve@svenskbridge.se eller ring 026-65 60 72 
Kostnad:   10 kr/spelare (25 kr i april och oktober) + er normala bordsavgift 
Priser:    Mästarpoäng samt presentkort till de tre första paren på en silvertävling i Örebro + era normala priser 
Hur man gör:   1. Din klubb anmäler ert heat till Stefan Vestlund 
   2. Ansvarig spelledare får de givar som ska spelas från Stefan omkring två veckor före spelstart 
   3. Ni spelar er tävling som vanligt (starttid måste vara mellan 18 och 19). Ni tar ut den extra avgiften om  
       10 kronor  (eller 25 i april och oktober), vilken regleras senare via klubbens ruterkonto. 
   4. Spelledaren skickar sin “Rutertävling” när tävlingen avslutats. Filen (mc2) skickas till Stefan. 
   5. Stefan räknar om tävlingen, där alla resultat ligger till grund för slutresultatet. 
   6. Mästarpoäng (det ingår i kostnaden), priser (presentkort till de främsta i landet) och resultat publiceras    
       på www.svenskbridge.se så snart det sista heatet rapporterat in sina resultat. 

Anmäl din klubb nu och var med om en spännande tävling!  
Mera information: www.svenskbridge.se/ (klicka där på simultantävlingar) 
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Återigen har våra duktiga juniorer 
visat vägen genom att spela hem 
internationella medaljer till Sverige. 
Denna gång var det Johan Karlsson 
och Daniel Gullberg som gjorde det, 
genom att vinna EM-par för yngre 
juniorer. 
 Grattis! 
 Vi har på senare år varit bortskämda 
med medaljer från våra unga tjejer, så 
det är kul att även killarna visar fram-
fötterna. Dessa framgångar är desto 
mer anmärkningsvärda, med tanke på 
att vi bara har 261 registrerade aktiva 
juniorer i förbundet. 
 På tal om unga tjejer – vårt duk-
tiga damlandslag lyckades med en 
imponerande slutspurt spela hem 
bronsmedaljerna vid EM för lag. De 
kvalificerade oss därmed också till 
Venice Cup, VM för damlag, nästa år. 
Stort grattis!
 Öppna laget – också det mycket 
ungt – lyckades även det kvala in till 
VM, i  deras fall kallat Bermuda Bowl, 
genom en femteplats vid EM. Grattis 
även till dem, även om de säkert är lite 

besvikna över att det inte räckte till 
medalj denna gång.
 Sämre gick det tyvärr för vårt på 
förhand medaljtippade veteranlag, 
som inte lyckades ta en VM-plats 
denna gång.
 Bridgefestivalen har nyss avslutats. 
Den fortsätter att överträffa sig själv. 
Nytt deltagarrekord igen – nu en 
ökning med 5.6%. Enligt i stort sett
samstämmiga rapporter, gjorde 
arrangörs staben ett fantastiskt jobb 
och förtjänar ett stort tack från oss 
alla!
 På medlemsfronten är det glädjande 
att se en fortsatt ökande trend. Vi har
nu över 26.000 medlemmar (varav ca 
5.000 introduktionsmedlemmar). Det 
innebär en ökning med ca 4% jämfört 
med säsongen 2008/2009.
 Lycka till med bridgen under den 
nya säsongen och glöm inte att det är 
kul att spela DM också!

Sommaren bjuder på internationella mästerskap. I år fick Sverige ett 
juniorguld och ett dambrons.

Guld och brons till Sverige

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  Information & Webb Carina Westlin, 026-65 60 74, carina@svenskbridge.se
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Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FöRBUNDSINFO

LöSENORD TILL hEMSIDAN

På baksidan av denna tidning, alldeles invid adressen, finns två sifferkom-
binationer. Den ena avser ditt medlems-id och den andra är ditt lösenord 
som behövs för att komma åt vissa delar på förbundets hemsida  
www.svenskbridge.se.
 Saknas lösenordet, beror det på att du ändrat lösenord. 
 Du kan själv ändra ditt lösenord till något du enklare kommer ihåg. 
 Efter inloggning på www.svenskbridge.se går man in på rubriken 
Mina sidor.

ADRESSÄNDRING

Har du flyttat - 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, telefon-
nummer, mailadress lösenord 
m m. Glöm ej att spara de nya 
inställningarna längst ned på 
sidan. 
 Adressändring via telefon, ring 
kansliet på 026-65 60 70.
 Saknar du lösenord? Ring eller 
maila Carina på tel 026-65 60 74  
eller carina@svenskbridge.se. 

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 Bridge-
förlaget. F n finns följande 
material att beställa:
•  Bridge på 10 minuter, 
    introduktionsfolder
• Vad är bridge, 
    informationsblad
• Kursstartsaffischer

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

ROLL-UPS

Klubbar har möjlighet att låna 
roll-ups för användning när 
man är ute och marknadsför sig. 
Förbundet lånar ut roll-ups gratis, 
men eventuell frakt debiteras. 

Bridgelärar-
seminarium
13-14/11 • örebro

Äntligen kommer det efter-
frågade seminariet för landets 
alla bridgelärare som redan 
är aktiva. Under dagarna två 
kommer ni dels att drillas i det 
nya utbildningsmaterialet Spela 
Bridge och dels få tips och 
idéer från såväl andra bridgelä-
rare som från lektionsbänken.
 Detta är en Steg 2-utbild-
ning för Bridgelärare. Det 
är rekommenderat att man 
antingen verkat som bridge-
lärare tidigare och har den 
erfarenheten i bagaget eller har 
genomgått någon av de Steg 1- 
utbildningar som hållits under 
de senaste åren. Utbildningen 
lämpar sig också för de med 
högre utbildningsnivå.

För mer information:
www.svenskbridge.se
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Svenskt JEM-guld 6-8. Ny kursserie 9. Bridgefestivalen 
10-23. Vett & Etikett 24-25. Tommys lagom svåra 26. Steg för steg 26-29. Tommy – problem-
makaren 30-31. Lite svårare 32-33. Svensk som tysk 34. Svensk som aldrig tävlat för Sverige 
35. LK har ordet 36-37. Distriktsträff 37. EM öppen klass 38-39. EM damklass 40-43. EM 
seniorer 44-45. Årets klubbledare 45. Disciplinnämnden 46-47. Magisk bridge med Zia 48-49. 
ölandsveckan 50-52. Boktips 53. Lite svårare... Lösningar 54-55. Nya Bridgeskolan 56.  
Korsordet 57. Tommys lagom svåra... Lösningar 58.

  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

Daniel Gullberg och Johan Karlsson 

vann JEM-par, yngre klass, i Kroatien.JEM-guld

S I D  6 - 8

Tommy  
– problemmakaren

S I D  3 0 - 3 1

EM-brons till damerna

S I D  4 0 - 4 3

De svenska damerna spelade hem 

bronset vid EM i belgiska Ostende.
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ö P P N A  J E M  S V E N S K T  G U L D

Varken Daniel Gullberg, 19, namnet 
till trots eller Johan Karlsson, 20, 
kommer från någon bridgefamilj.
 – De frågade mig om efternamnet 
i Kroatien också, säger Daniel och 
skrattar.

INTE SLÄKT MED TOMMy 

Daniel Gullberg förknippas förstås 
med Tommy Gullberg, svensk elit-
spelare som bl a bjuder läsarna i denna 
tidning på lagom svåra problem.
 – Jag brukar få den frågan ganska 
ofta, om Tommy och jag är släkt.
 Men något släktskap finns inte mel-
lan Gullberg d.y. och Gullberg d.ä.
 Juniorparet Gullberg–Karlsson är 
ett ganska nykomponerat par. 
 – Det var landslagskaptenen (Tom 
Gärds) som satte ihop oss, berättar de.
 Det var inför förra årets JEM för lag 
i Rumänien.
 Dessförinnan visste de knappt om 
varandra – och det är inte särskilt 
konstigt. 
 Om vi går tillbaka fem år i tiden 

spelade varken Daniel eller Johan 
bridge.

BERTIL G MENTOR

Johan Karlsson gick nybörjarkurs 
och har sedan dess skolats in i bridgen 

av 2008 års veteranmästare och brid-
geskribenten Bertil G Johnson. 
 – Jag såg en kille med talang och 
jag vet hur svårt det är att utvecklas 
genom att bara spela med nybörjare. 
Nu har vi spelat ihop i två år. Johan 

TEXT & FOTO: ThOMAS WEDIN, SKöVDE

För ett år sedan satte landslagskaptenen Tom Gärds ihop juniorerna Johan 
Karlsson och Daniel Gullberg.
 Ett lyckokast, skulle det visa sig!
 För ett par veckor sedan vann nämligen duon JEM-guld i Kroatien – den 
första stora svenska juniorframgången sedan Cecilia Rimstedts och Sara 
Sivelinds JVM-guld 2006.

Daniel Gullberg. Johan Karlsson.

Svenskt JEM-guld
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kan bli hur bra som helst, säger Bertil 
G Johnson.
 Paret Gullberg–Karlsson behövde 
inte särskilt mycket tid tillsammans 
för att nå framgångar. 
 – Vi tänker ganska lika och det 
”klickade” direkt, säger Daniel.
 I stället för att gräla och skälla på 
varandra, om det går snett, väljer de 
den mjuka vägen.
 – Vi blir aldrig osams utan väljer att 
diskutera i stället.
 Johan fyller i:
 – Båda strävar att lära sig av miss-
tagen.
 Av de två, är det Hälleforsspelaren 
Johan Karlsson, som är den mest me-
riterade. Såväl 2009 som i år var han 
med och spelade hem DM-guldet för 
lag. Då ska man komma ihåg att det 
finns två elitserielag i Örebro län, så 
konkurrensen i distriktet är bra.

JEM-TRIUMF

Årets JEM spelades i kroatiska Opa-
tija och den svenska juniorduon fick 
en riktig smakstart.
 – Vi började mot fyra polska par, 
berättar de.
 Just Polen rankas, tillsammans med 
Israel och Holland, som de vassaste 
länderna på juniorsidan.
 – Det är ojämn kvalitet i de andra 
länderna, men Polen har många duk-
tiga spelare, berättar de.
 Nu fick Gullberg-Karlsson ihop 
över 70 inspelade procent efter fyra 
ronder.
 – Det såg ut som en svår start och 
just polackerna hade vi haft svårt med 
före, säger de.
 Efter halva den avslutande täv-
lingsdagen rasade spelet, innan duon 
på nytt tog sig samman och med bra 
ronder mot tvåan och trean ryckte de 
igen. Med två omgångar ledde  

NAMN  Daniel Gullberg
ÅLDER  18 år 
BOR  Stockholm
KLUBB  BK S:t Erik
FAMILJ  Stor, men ingen spelar bridge
GöR  Nybliven student/arbetslös
DRICKER  Pepsi
ÄTER Allt
KöR  Åker tunnelbana
BRIDGEPARTNER  Johan Karlsson i 
större sammanhang, på hemmaplan 
flera olika
BRIDGESySTEM 5-5-4-2, ofta med trans-
fer efter 1c
SPELAR BRIDGE  Det kan bli uppemot 
fem gånger per vecka och även på 
Internet då och då
NICK PÅ NÄTET Gulllberg (med tre ”l”)
SVAGhET  Spela först, tänka sen 
– fungerar tyvärr inte alltid
STyRKA  Spelföring
FöREBILD  Det är många som impone-
rat på mig och jag ser speciellt upp till 
dem som tar sig tid att stödja junior-
bridgen i alla former
STöRSTA FRAMGÅNG  Kvalat in till JVM-
lag samt guld i JEM-par, yngre klass
MÅL Vinna VM, såklart!
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK Vinnande 
partävlingsteknik av Eric Jannersten 
och Jan Wohlin
REKOMMENDERAD BOK TILL NyBöRJARE 
Vet inte riktigt, men när man spelat ett 
tag ska man läsa Tvärs igenom leken 
av Robert Darvas och när man spelat 
ännu längre, ska man läsa Spelföraren 
av Terence Reese
BÄSTA TIPSET FöR ATT BLI BÄTTRE  

I BRIDGE  Våga prova nya och egna 
idéer, men lyssna samtidigt på råd från 
bättre spelare

ö P P N A  J E M  S V E N S K T  G U L D

NAMN  Johan Karlsson
ÅLDER  20 år
BOR  Hällefors
KLUBB  Hällefors BK
FAMILJ  Mamma, pappa, en äldre bror 
samt en yngre syster
GöR  Studerar till högskoleingenjör 
i metallurgi och materialteknik, på 
fritiden bridge och fiske
DRICKER  Det händer
ÄTER  Det mesta går ner.
KöR  Cyklar
BRIDGEPARTNER  På hemmaplan Bertil 
G Johnson, i större juniorsamman-
hang Daniel Gullberg och har också 
spelat ganska mycket med Markus 
Hedström
SySTEM  Gärna naturligt, annars 
5-5-4-2 transfer
SPELAR BRIDGE  Två gånger i veckan, 
spel på Internet varierar
NICK PÅ NÄTET  Huggkroken
SVAGhET  Svårt att släppa mina misstag 
STyRKA  Konkurrensbudgivning
FöREBILD  Har för tillfället ingen före-
bild inom bridgen
STöRSTA FRAMGÅNG  Guld i DM-lag 
2009 och 2010,  2:a plats i en guldtäv-
ling samt guld i JEM-par, yngre klass
MÅL  VM-guld
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  Minns inte
REKOMMENDERAD BOK TILL NyBöRJARE 
Bjuda över eller inte bjuda över av 
Larry Cohen – visserligen överdriver 
han en del om lagen, men boken lär 
nybörjaren att sluta bjuda en tricknivå 
för högt
BÄSTA TIPSET FöR ATT BLI BÄTTRE  

I BRIDGE  Spela med duktiga spelare, 
inte folk som bara tror att de är duk-
tiga. Det finns många delar som inte 
går att utveckla med en orutinerad 
partner, såsom motspel och budgiv-
ning. Ett annat bra tips är att analysera 
brickorna efter tävlingarna, samt läsa 
mycket böcker!

 FAKTA OM VÅRA GULDGOSSAR

>
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ö P P N A  J E M  S V E N S K T  G U L D

svenskparet stort och såg ut att gå mot 
guldet i den yngre juniorklassen.
 – Men vi gjorde en dålig näst sista 
rond och då var det nervöst ett tag, 
säger Daniel.
 Det behövde de inte vara, för inför 
den avslutande ronden var det klart.  
Svenskparet Daniel Gullberg och 
Johan Karlsson skulle få ta emot euro-
pamästerskapsmedaljen av den ädlaste 
valören.
 – De andra svenska deltagarna stod 
i trappan och gratulerade oss. Det 
kändes skönt. Det är helt klart den 
störta triumfen hittills, säger Daniel 
Gullberg.
 Vad hade ni för målsättning innan 
Kroatien-EM?
 – Jag hade blivit besviken om vi inte 

fått medalj, säger Johan Karlsson.
 Daniel, däremot, hade lägre ställda 
förväntningar.
 – Jag hoppades på medalj.
 Nu väntar fler internationella upp-
drag för de nyblivna JEM-mästarna.
 – Det var riktigt roligt att vinna 
guld. Nu ska vi spela JVM-lag i Phil-
delphia senare i höst, säger Johan 
Karlsson.
 Vad är då förklaringen till fram-
gången?
 Daniel om Johans styrka:
 – När han väl tänker efter gör han 
aldrig fel.
 Johan om Daniel:
 – Hans styrka är motspelet. Samar-
betet fungerar jättebra, säger Johan.
 Det gav ju årets junior-EM prov på.

NBF og Paradise Park Bridge Festival 
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2011

Det er direkte forbindelse fra flere 
flyplasser til Tenerife, og deltakerne må 
selv bestille flyreisen. 
Transport fra flyplass kan ordnes. 

Pris per person/døgn i dobbeltrom
m/frokost med utsikt til fjellene 36,25  €
med utsikt til svømmebasseng 45,25 €
Enkeltromtillegg 16 € per person/døgn.  

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød (907 88  780) / Per Bryde Sundseth (911 47  378).

på Tenerife i januar 2011, og arrangerer bridge på hotell Paradise 
Park hver dag (ikke søndager) i perioden 7. januar til 30. januar.
Det blir arrangert bridgeturneringer ukentlig mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag fra kl.16.00 til kl.20.00.  

Fredager og lørdager avvikles det hovedturneringer med 
etterfølgende middag og premieutdeling lørdag kveld.  
Avgift for alle aktivitetene kr 750,- for NBF-medlemmer og 
kr 1250,- for ikke medlemmer.  I tillegg kr 150 for hver 
påfølgende uke. 

NBF og Paradise Park Bridge Festival 
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2011

  

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth er på plass i Los Cristianos 

Det er direkte forbindelse fra flere flyplasser til Tenerife, og deltakerne 
må selv bestille flyreisen. Transport fra flyplass kan ordnes.

Hotell bestilles gjennom NBFs kontor: Tlf: +47 474 79 400 E-mail: bridge@bridge.no

, 
. 

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød +47 907 88 780 / Per Bryde Sundseth +47 911 47 378

Bertil G Johnson har agerat Johan 
Karlssons mentor – med gott resultat.

>

>
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I Norge, som lanserade detta nybör-
jarpaket förra hösten, såldes den första 
upplagan snabbt slut.
 Det nordiska samarbetet började 
för omkring två år sedan. Tanken 
är, att alla Nordens nybörjare så 
småningom ska lära sig spela bridge 
på ett och samma sätt. De får då ett 
gemensamt bridgesystem som grund 
– Nordisk Standard. Därmed blir det 
också lättare och trevligare att arrang-
era tävlingar på nätet med deltagare 
från hela Norden.

Norge och Danmark introducerade 
Spela Bridge 1 och Spela Bridge 2 
förra hösten – med ett gott mot-
tagande. I augusti kom också Spela 
Bridge 3 på norska och danska. Vid 
årsskiftet utkommer den sista delen, 
Spela bridge 4, i våra grannländer. 
Sverige ligger ett år efter i lanseringen 
och utgivningsplanen är följande:
• Spela Bridge 1 – augusti 2010
• Spela Bridge 2 – december 2010
• Spela Bridge 3 – januari 2011
• Spela Bridge 4 – juni 2011

Författare är Göran Petersson (Spela 
bridge 1 och 2), Magnus Lindkvist 
(Spela bridge 3 och 4) tillsammans 
med GeO Tislevoll (Norge) och Jacob 
Røn (Danmark).

VIKTIGA FöRÄNDRINGAR

Men, säger vän av ordning, vi har ju 
redan kursserien ”Den rätta vägen” 
med fyra efterföljande böcker. Visst, 
det stämmer, och därför har man i 
Spela bridge-serien försökt bevara det 
bästa ur Vägen-serien. Här följer de 
viktigaste förändringarna.
 1) Med två eller flera fyrkortsfärger 
öppnar man med den lägsta. Fördelen 
är att 1s därmed blir femkortsfärg 
ungefär nio gånger av tio. Nackdelen 
är att det ibland uppstår situationer 
där grundreglerna rubbas. Men förfat-
tarna har löst detta på ett pedagogiskt 
bra sätt.
 2) Med 4-4 i högfärgerna bjuder 
man 21 som svar på högfärgsfrågan 
2c (efter 1 sang). I dagens svenska 
kursböcker är svaret 2 sang. Vilken 
variant man väljer är egentligen en 
smaksak, men att svara 21 har blivit 
den moderna bridgespelarens val.
 3) Efter kravöppningen 2c används 
närmaste bud som avslag även efter 
öppningshandens återbud 2 i högfärg. 
Det här är inte heller någon större 
förändring.
 Det finns ingen bättre bridgeskola 
än den, där man lär sig den praktiska 
vägen, d v s att man ställs inför ett 
problem på en övningsgiv. Därför 
kommer Spela bridgeserien att säljas 

som paket, innehållande bok, CD 
och två kortlekar. Samma givar som i 
boken finns både på CD-skivan och 
kan delas ut med de förpreparerade 
kortlekarna. Kursdeltagaren kan 
därmed öva både på kursen och hem-
mavid.
 Spela bridge 1 och 2 består av 12 
lektioner, medan Spela bridge 3 och 4 
innehåller 10 lektioner. Spela bridge 1 
får därmed ytterligare 16 övningsgivar 
jämfört med Den rätta vägen.
 I Spela bridge 2 finns ett helt nytt 
kapitel som handlar om ”omöjliga 
lägen”. Med två nya kapitel i den 
boken har det blivit 32 övningsgivar 
till jämfört med föregångaren Den 
praktiska vägen.
 Kursserien Spela bridge finns till 
försäljning hos Svenska Bridgeförla-
get, www.bridgeforlaget.se.

Ny kursserie lanserad
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Lagom till höstens kurser lanserades Spela bridge 1, 
Förbundet Svensk Bridges nya kursserie. 
 Den nya kursserien är sprungen ur ett nordiskt  
samarbete.

Nytt kursmaterial fr o m hösten 2010: 

Spela Bridge.

F O R T B I L D N I N G  S P E L A  B R I D G E

NBF og Paradise Park Bridge Festival 
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2011

Det er direkte forbindelse fra flere 
flyplasser til Tenerife, og deltakerne må 
selv bestille flyreisen. 
Transport fra flyplass kan ordnes. 

Pris per person/døgn i dobbeltrom
m/frokost med utsikt til fjellene 36,25  €
med utsikt til svømmebasseng 45,25 €
Enkeltromtillegg 16 € per person/døgn.  

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød (907 88  780) / Per Bryde Sundseth (911 47  378).

på Tenerife i januar 2011, og arrangerer bridge på hotell Paradise 
Park hver dag (ikke søndager) i perioden 7. januar til 30. januar.
Det blir arrangert bridgeturneringer ukentlig mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag fra kl.16.00 til kl.20.00.  

Fredager og lørdager avvikles det hovedturneringer med 
etterfølgende middag og premieutdeling lørdag kveld.  
Avgift for alle aktivitetene kr 750,- for NBF-medlemmer og 
kr 1250,- for ikke medlemmer.  I tillegg kr 150 for hver 
påfølgende uke. 

NBF og Paradise Park Bridge Festival 
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2011

  

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth er på plass i Los Cristianos 

Det er direkte forbindelse fra flere flyplasser til Tenerife, og deltakerne 
må selv bestille flyreisen. Transport fra flyplass kan ordnes.

Hotell bestilles gjennom NBFs kontor: Tlf: +47 474 79 400 E-mail: bridge@bridge.no

, 
. 

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød +47 907 88 780 / Per Bryde Sundseth +47 911 47 378
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B R I D G E F E S T I V A L  C h A I R M A N ’ S  C U P

TEXT: ThOMAS WEDIN, SKöVDE • TOMMy GULLBERG, STOCKhOLM • BERTIL G JOhNSON, GRyThyTTAN  FOTO: ThOMAS WEDIN, SKöVDE

Det blev Gary’s pojkar som fick ta emot bucklan och 50 000 riksdaler.
Men det var först i finalens slutskede som avgörandet kom.

– Det kändes redan från start att vi 
kunde vinna tävlingen, säger lagkapte-
nen och amerikanen Gary Gottlieb.
 Efter sex dagars intensivt spelande 
var det upplagt för en spännande fi-
nalmatch mellan lag Skalman och lag 
Gary’s boys. 
 Lag Skalman, med de sex rutinerade 
spelarna och paren Krister Ahlesved– 
Jonas Petersson, Niklas Warne–Stefan 
Haglund, Johan Sylwan–Mårten Gus-
tawsson i uppställningen, hade led-
ningen med tre spelade halvlekar, men 
Gary’s boys avslutade formidabelt 
och vann finalen stort.
 – Redan från start trodde jag på 
laget, säger amerikanske sponsorn och 
spelande lagkaptenen Gary Gottlieb.
 Totalt gick vinnarlaget runt på 
fem spelare. Förutom Gary Gottlieb 
ingick också Peter Fredin, Frederic 
Wrang, Jan Lagerman och Håkan 
Nilsson i det sponsrade laget, där 
Wrang och Lagerman var det fasta pa-
ret medan de övriga gick runt på tre.
 – Jag spelar fem, sex gånger med 
Peter Fredin om året och kompletterar 
hans fantasi med att vara mer rak i 
mitt spel, säger Gary.
 I slutet av januari vann Gottlieb 
Iceland Express på Island i par med 
Peter Fredin.
 Det här var Gottliebs första besök i 
Sverige och han är imponerad av såväl 
arrangemang som standarden på lag-
tävlingen Chairman’s Cup.
 – Det är bra kvalitet på lagen som är 

SLOG UT 115 LAG. Vinnare av Chairman’s Cup 2010: Håkan Nilsson, Frederic 
Wrang, Gary Gottlieb, Jan Lagerman och Peter Fredin.

Sponsorslag vann Chairman’s Cup

med och det har varit bra bridge. Synd 
att det inte är fler lag från andra länder 
som deltar. Organisationen är fantas-
tisk och alla är så gästvänliga. 
 Just det trevliga bemötande och de 
trevliga människorna har varit en del 
i framgången, menar Gary Gottlieb 
som gärna kommer tillbaka till Sverige 
och Bridgefestivalen.
 Totalt deltog 116 lag i prestigefyllda 
Chairman’s Cup.

GRöNA hISSEN

Chairman’s Cup inleds med två dagars 
Gröna Hissen, där lagen beroende på 
placering sedan placerades i två paral-
lella cuper. 
 Denna hand hade Syd just i den in-
ledande Gröna Hissen:

s K 8 2  3 K D 4  2 K kn 6 4 2  c K 8

Öst inleder med pass och det är du. 
Tja, 1 sang med 15 hp och jämn hand 
ser fullkomligt normalt ut. Alla passar. 
Det var svårt för Öst-Väst att nå sitt 
bästa kontrakt – 3 sang! Given:

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

I 1 sang fick spelföraren ofta bara ett 
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B R I D G E F E S T I V A L  C h A I R M A N ’ S  C U P

DEPPIGT. Lag Skalman ledde i tre kvartar av finalen i Chairman’s Cup, 
men blev slutliga tvåor. Fr v: Krister Ahlesved, Stefan Haglund, Niklas Warne,  
Jonas Petersson och Johan Sylvan. Mårten Gustawsson saknas på bilden. 

ynka stick. Klöverutspelet släpper Syd 
mot kungen. Efter klöverkung kanske 
spelföraren spelar ut sig i ruter, men 
då vinner motspelarna sticket och ma-
tar fem ronder klöver, spelar ruter till 
ess och vinner tre ronder spader. Den 
sista spader skvisar Syd, som antingen 
måste saka ruterkung eller saka ner sig 
till honnör-singel i hjärter.

JULAFTON I JULI

Morgan Svensson trodde det var julaf-
ton i juli:

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

SyD väSt norD öSt
Mats Morgan Johnny thomas
Axdorph Svensson östberg Karlsson

	  3 c	 3 1		
3 s pass 4 s pass
pass D pass pass 
pass

 Fem dubblade kostade 1100.
 Vid det andra bordet bromsade 
Nord-Syd i lugna 2s.

MEDELPAD VANN DISTRIKTSCUPEN

Distriktstävlingen vanns i år av Med-
elpad 1: Lennart Bylund, Ted Olows, 
Dan Bylund och Helena Strömberg. 
Vägen dit var inte all deles asfalterad. 
 I kvalet gick det riktigt fint för 
Medelpadslaget. Fjortonde plats var 
ju riktigt aktningsvärt, men sedan blev 
det respass efter en förlust mot U26-
landslaget. I Bonuscupen råkade man 
sedan på TopBridge, där det blev för-
lust med futtiga 3 imp.
 Nu hade två distriktslag nått lika 
långt, så det blev ett direkt avgörande 

möte med Mälardalen – en match som 
alltså gällde 10.000 kronor. Där var 
det ingen tvekan: med impsiffrorna 
115-41 var kosingen säkrad. 

LyCKAT STRAFFPASS

Gary Gottlieb hittade ett lyckat straff-
pass i finalen mot Skalman.

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

SyD väSt norD öSt
Stefan Gary niklas Peter
Haglund Gottlieb Warne Fredin

	   1 c*	
pass  1 1		 2 2 D* 
pass pass pass

Fredins dubbling visade trestöd i hjär-
ter. Garys lyckade chanspass borde ha 
belönats med 500 in. 

 Nord tog först andra spadern Han 
spelade hjärter till tia och knekt. Väst 
fortsatte med hjärteress och spelade 
sedan spaderkung. Nord stal med fy-
ran och blev överstulen med kungen. 
Klöveress och klöverstöld följde, men 
sedan var det slut på motspelarnas 
stick. En bet.
 Vänder Gary med klöver efter att 
ha kommit in på hjärtern blir det 
minst två bet.
 Polska Mragowia SI vann matchen 
om tredje pris.

Bulletiner  
och resultat...
... med massor av fler roliga givar 
och annat från Bridgefestivalen 
kan laddas hem på:
www.svenskbridge.se
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Bridgefestivalens sponsorer:

B R I D G E F E S T I V A L  S T O R M Ä S T A R T R Ä F F E N

1)  Lars-Göran Niklasson
 LUCK .....................................817,0
2) Jan Troberg
 Salamandern/Wasa .................776,2
3) Max Ödlund
 BK S:t Erik .............................774,1
4) Hans-Olof Hallén
 Malmö BK ..............................771,0
5) Gabor Barath
 Växjöbridgen ..........................762,0
6) Kent Karlsson
 Uddevalla BF ..........................750,2
7) Mats Pettersson
 BK Lavec ................................740,4

 RESULTAT STORMÄSTARTRÄFFEN • 48 SPELARE

Det blev ett tunt startfält i årets Stor- 
mästarträff. Den främsta anledningen 
var väl att det nya upplägget av 
Chairman’s Cup innebar att många 
fortfarande var engagerade där. 
 Till kommande år får man nog fun-
dera över hur Stormästarträffen ska se 
ut. Givetvis förväntar man sig att det 
ska vara en statustävling, där åtmins-
tone en rimlig andel av landets bästa 
spelare finns på plats. Jämför man med 
förbundets ranking, fanns nu en enda 
spelare av de 50 första på plats och 
bara ytterligare fem av de 200 första. 
 Patrick Jourdain, den internatio-
nella journalistbasen, frågade runt om 
denna Öst-hand: 

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

SyD väSt norD öSt
	 	  pass
pass 1 s 2 3 pass 
3 3 D pass ?

Lars-Göran Niklasson 
stormästarmästare

Jag satt vid bordet när det hände och 
höjde mina mentala ögonbryn när Öst 
bjöd 3s. Det är fyrkortsöppningar 
som gäller och partnern visar intresse 
för lågfärgerna. Varför då inte be-
kräfta det? 
 Efter det inledande passet tycker 
jag faktiskt handen räcker till 41, men 
det går ju också att bjuda 42 först och 
hoppas få återkomma med 5c. 
 Nu kom Nord-Syd i 41 dubbelt 
med hemgång, medan 5c bara är en 
straff.
 Här en giv från slutspurten.

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

TEXT: BERTIL G JOhNSON, GRyThyTTAN  FOTO: ThOMAS WEDIN, SKöVDE

Årets stormästarträff vanns av Lars-Göran Niklasson (bilden), 
LUCK, som låg med i täten mest hela tiden och avslutningsvis 
ryckte åt sig en klar segermarginal. 
 Tvåa blev Jan Troberg, Salamandern/Wasa, Göteborg efter 
en bra spurt, och trea Max ödlund, BK S:t Erik.

 Max Ödlund och Erik ”Frasse” 
Franzén spelade tillsammans i en av de 
sista ronderna. Båda jagade en topp-
placering.
 Nord öppnade med 1 sang och det 
blev pass runt. Inte mycket tvekan på 
östkanten, inte. ”Frasse” inledde med 
tre ronder hjärter och Max kunde så 
småningom inkassera sina båda hjär-
terhackor. Voilà!

Din guide för  
Bridgefestivalen

Våra samarbetspartners:
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B R I D G E F E S T I V A L  S M - D A M E R

TEXT: ThOMAS WEDIN, SKöVDE & BERTIL G JOhNSON, GRyThyTTAN  FOTO: ThOMAS WEDIN, SKöVDE

Förhandstippade Pia Andersson och Marie Petersson höll hela vägen 
– trots att det bara spelat tillsammans vid tre ynka tillfällen, men ser 
man till meritlistan är guldet långt ifrån någon överraskning.

– Det är alltid roligt att vinna och 
det har varit jätteroligt att spela med 
Marie, säger Pia Andersson.
 Varken Pia eller Marie spelade fina-
len förra året. Nu när de kamperade 
ihop blev det guld direkt.
 – Jag ringde Marie och frågade om 
vi skulle spela, berättar Pia Andersson 
som spelar för BK Everfresh.
 Marie Petersson, med klubbtillhö-
righet Karlshamns BK, tvekade inte en 
sekund.
 – Pia säger man inte nej till.
 Budträning på Internet, ett lycko-
samt kvalspel och ett träningspass
var allt som behövdes för seger.
 Detta var Pias tionde i ordningen 
och sju har kommit med olika part-
ners. Det första tog hon redan 1974. 
 – Jag har varit med länge, men det är
klart att det alltid är roligt att vinna, 
säger hon.
 Marie Petersson är yngre, men har
varit har redan ett par pallplatser i SM.
2005 vann hon SM-damer par och 
2008 räckte hennes spel till en brons-
peng i SM-par.
 Förklaringen till årets SM-guld 
anser båda vara den stabilitet de hade 
under de två tävlingsdagarna.
 – Vi har genomgående spelat stabilt,
även om det var jämnt ganska länge, 
säger de.
 Det var först med fyra ronder kvar 
att spela det avgörandet rycket kom.
 – Vi ledde stort inför den avslutande
ronden. Det skulle mycket till om vi 
skulle tappa ledningen, säger Marie.

Marie Petersson och Pia Andersson är jublande glada efter segern i SM-damer.

Marie och Pia mästarinnor

 Paret verkar ha funnit varandra, för 
de öste beröm över varandra.
 – Det har varit jätteroligt att spela 
med Marie. Du är den bästa partnern 
man kan ha, säger Pia samtidigt som 
hon vänder sig till guldpartnern.
 – Jag är så himla glad. Det här ska vi 
fira länge, länge, säger Marie.
 Sang ger mer i partävling vet Marie 
och Pia, så här struntade de i hjärtern 
och bjöd istället 3 sang. 

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

Med ruter ut till esset var det ett all-
deles lysande kontrakt som gick hem 
i sex trick. Konkurrenterna satt emot 
41 och tog 30 på det, men ledarnas 46 
skapade nu en marginal som ledde till 
guld.
 På andra plats och klart före brons-
paret Jenny Evelius-Nohrén–Ylva 
Karlsson-Uisk kom Ann-Charlotte 
Nordbjörk–Carina Torstensson. Bjär-
numsparet vann överraskande guldet 
2008 och visade med årets silverplats 
att man är att räkna med på allvar.
 Tredjeplatsen avgjordes på den allra
sista brickan, då Jenny Evelius-
Nohrén–Ylva Karlsson-Uisk smet 
förbi. Carina Hallkvist–Carina Sjö-
blom och Sara Asplund-Sivelind–
Margot Sivelind bjöd en dålig utgång, 
medan uppsalaparet hade nöjet att sit-
ta på andra ledden och beta utgången.
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B R I D G E F E S T I V A L  S M - V E T E R A N E R  P A R

TEXT: ThOMAS WEDIN, SKöVDE & BERTIL G JOhNSON, GRyThyTTAN  FOTO: ThOMAS WEDIN SKöVDE

historien upprepade sig inte. Tur var väl det, för den här gången höll paret  
Madeleine Swanström och Tommy Gullberg hela distansen i SM-par för veteraner.

– För ett par år sedan ledde vi stort 
och blev trea. Nu höll vi hela distan-
sen. Jätteroligt, sade Madeleine Swan-
ström direkt efter segern.
 BK S:t Eriks strävsamma par, Ma-
deleine Swanström och Tommy Gull-
berg, var redan från start med i den 
absoluta toppen. 
 – Det var nog bara under en rond 
som vi inte ledde. Då låg vi tvåa, säger 
Madeleine Swanström.
 Efter den första dagens 64 brickor 
ledde paret med nästan 100 poängs 
marginal. Samma marginal var det 
också efter den avslutande dagens spel. 
Värdiga segrare, med andra ord.
 – Det var klart inför den sista ron-
den, konstaterade de.
 Men förutsättningarna för en lyckad 
SM-tävling hade faktiskt kunnat varit 
bättre. För dagarna innan svenska 
mästerskapet för veteraner låg nämli-
gen Tommy Gullberg nedbäddad för-
kyld. Också Madeleine kom till spel 
något förkyld.
 – Vi hade faktiskt dopat oss. Det 
är faktiskt sant, sade Gullberg när jag 
tittade frågande på honom.  Jag läste 
någonstans på förpackningen att man 
inte skulle köra bil.
 För ”dopade” med hostmedicin, 
värktablett och penicillin kunde Gull-
berg–Swanström genomföra tävlingen.
Det får vara hur som helst med den 
saken. Nu vann de och det är en liten 
revansch för misslyckandet för två år 
sedan. Då ledde Madeleine Swanström 
och Tommy Gullberg stort, men fick 
till slut nöja sig med en bronspeng.

Veteranmästare för par: Madeleine Swanström och Tommy Gullberg.

historien upprepade sig inte

De har vunnit SM tillsammans en 
gång tidigare. Vi får gå tillbaka 20 år 
i tiden, till 1990, och då handlade det 
om mixed.
 Årets seger värderade de högt.
 – Det var jätteroligt. Det är alltid 
kul att vinna. Det var ju premiär att 
vinna veteran-SM och det är förstås 
lite extra roligt. Det här var en arbets-
seger, sade Gullberg.
 – Partävling är lite tjuv- och rackar-
spel. Det gäller att vara aktiv samtidigt 
som man inte får göra för många fel. 
Minimerar man felen klarar man sig 
allra bäst, tipsar Tommy.
 Det gjorde paret Swanström-Gull-
berg.
 Favoritvinnare eller ej, men de höll 
sig själva som lite favorit till SM-titeln.
 – Vi vet att vi kan spela väldigt bra, 
när allt fungerar och det gjorde det 
den här gången, avslutade SM-guld-
medaljörerna.

 På denna giv gjorde vinnarparet det 
definitiva rycket från de jagande.

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

Det är ju inte någon dålig slam, men 
den där ruterkungen har inte vett att 
uppföra sig. När Swanström–Gull-
berg nöjde sig med 41 och blivande 
silvermedaljörerna Margareta och 
Lars-Göran Ehlin, Gävle BK, försökte 
sig på slammen, stod det klart att det 
inte var ”hundarnas” dag. 
 Bronset nöp Börje Liljekvist–Göran 
Rångevall, Upsala BS/Sigtuna BS.
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TEXT: ThOMAS WEDIN SKöVDE & BERTIL G JOhNSON GRyThyTTAN  FOTO: ThOMAS WEDIN SKöVDE

De har prenumererat på andraplatserna i SM-sammanhang, men i år kom 
äntligen guldet för syskonen Sara Asplund-Sivelind och Daniel Sivelind.

2007 slutade Daniel och Sara Sivelind 
tvåa. 2008 tog de ånyo hem en SM-
medalj (brons) i mixed. Lägg därtill 
ytterligare några SM-me daljer (var för 
sig) för syskonen – dock inget guld.
 – Vårt första SM-guld! Det var ef-
terlängtat!
  Någon större syskonosämja blev 
det inte, trots att paret bjöd in de an-
dra paren. 
 Men det händer att de ryker ihop.
 – Oftast är det lugnt. När det blir 
individuella misstag ser man det i regel 
själv och då hackar vi inte på varandra. 
Det är bara om vi är oense, skrattar 
Daniel.
 – Men vi är rätt duktiga på att lägga 
brickan bakom oss och vi älskar att 
spela bridge, fyller Sara i.
 Redan i förhandstipsen rankades 
Daniel och Sara som favoriter till att 
ta hem SM-titeln. Sara läste aldrig bul-
letinen, men det gjorde Daniel.
 – Det var inspirerande och samtidigt 
kul att många trodde på oss. Tidigare 
år har vi inte haft det riktiga flytet så 
det här var jätteroligt, säger Daniel.
 Att det var ett populärt vinnar-
par gick inte att ta miste på. Det var 
många som kom fram och gratulerade 
syskonen efter prisceremonin.
 – Vi spelade stabilt och tog rätt be-
slut, säger Sara.
 Nu kom SM-guldet och det har hela 
tiden varit ett av Saras mål.
 – Jag har hela tiden haft målet att ta 
ett guld innan jag fyller 30. Hade jag 
inte lyckats nu hade jag haft ett par år 
till på mig.

Efter många försök fick äntligen Daniel och Sara beträda pallens högsta höjd.

Efterlängtat guld för mixedvinnarna 

 SM-guldet i mixed eller JVM-gul-
det, vilket värderar du högst?
 – Vilken fråga! Båda är fantastiska. 
Vinna ett till VM-guld lär jag nog inte 
göra.
 Man skulle kunna tro att du plug-
gat hårt under sommaren med att läsa 
bridgeböcker, då du jobbar på Bridge-
förlaget?
 – Jag läser inga bridgeböcker. Jag 
läser ungefär hälften för att få ett hum 
om vad det handlar om, skrattar hon.
Det är snarare så, att hon lägger min-
dre tid på bridgen numera. Under 
sommaren har hon gift sig och lagt till 
sig med ett extra efternamn, Asplund.
 – Det är lite annat som går före 
bridgen nu, säger småbarnsmamman 
Sara Sivelind.
 Silvret gick till Maria Klingspor–
Carl Ragnarsson och Käte Runeberg–
Jan Troberg spelade hem bronset.

 Här ett prov på lite vägvinnande 
budgivning av vinnarduon. 

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

SyD väSt norD öSt
	  1 2	 2 NT*	
4 2 pass 5 2 5 1
pass pass pass

Nord-Syd satte perfekt timad press på 
Öst-Väst. 52 var en bra offring – två 
straff – och Öst fick nu ett svårt läge. 
Dubbla eller bjuda? 51 gick trots ru-
terutspel inte hem, då Nord-Syd fick 
två spader- och ett trumfstick.
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Bengt-Erik Efraimsson–Anders Morath, BK S:t Erik, fick kliva överst på pallen efter 
tre dagar långa SM-par. övriga pallplatser intogs av BK Everfresh, genom Tobias 
Törnqvist–Nils Åhlén (silver) och fjolårssegrarna Jim Nielsen–Anders Brunzell.

De var besvikna efter Chairman’s 
Cup. Anders Morath och Bengt-Erik 
Efraimsson tog dock en gruvlig re-
vansch, för när SM-par avslutade årets 
Bridgefestival var det med Morath och 
Efraimsson högst upp på prispallen.
 Det var ett av de förhandstippade 
paren som regerade, när par-SM av-
gjordes. De vassa fyrmannaspelarna 
från BK S:t Erik, Anders Morath och 
Bengt-Erik Efraimsson, visade också 
att de är duktiga parspelare.
 – Anders räddade oss kvar och vi 
hade rätta glidet på slutet. Inför den 
näst sista ronden ledde vi för första 
gången, säger Bengt-Erik Efraimsson.
 Bara ett par ronder tidigare tog de 
för första gången steget upp bland de 
tre främsta i tävlingen.
 – Man kan inte göra så mycket själv. 

Bengt-Erik Efraimsson och Anders Morath – svenska parmästare 2010.

Fyrmannaspelare vann SM-par

Så gott som alltid får man poäng på 
motståndarnas misstag, säger Anders 
Morath.
 Tidigare under festivalveckan spe-
lade de Chairman’s Cup men blev 
utslagna.
 Kanske tog de med sig orken till 
SM-par.
 – Vi är vana att spela långa tävlingar 
och nu avgjordes det först i slutron-
derna, säger Efraimsson och Morath.
 Segern i SM-par var den första för 
såväl Anders Morath som Bengt-Erik 
Efraimsson, men meriterade är de 
framför allt i lagsammanhang. Morath 
har till exempel ett EM-guld och VM-
brons i samlingen.
 – Fantastiskt roligt att ta hem guld-
medaljen, säger Efraimsson.
 – Ingen i det gamla ”Morotsgänget” 

har något titel i SM-par, säger Anders 
Morath och ler nöjt åt detta faktum.
 Nästa år ska Bengt-Erik Efraimsson 
spela med Anna Zack-Einarsson.
 – Anders visste att det var sista 
chansen att vinna ett par-SM, skrattar 
Eiframsson.
 – Jag får väl försöka hitta en annan 
partner, skrattar Morath.
 BK S:t Erik-spelarna passade också 
på att ösa beröm över Bridgefestivalen 
som helhet.
 – Hela festivalen ska ha mycket ros. 
Det är bra med resultat och brickor på 
nätet. Det är lätt att följa Chairmans’s 
Cup. Örebro är också perfekt som 
spelplats.
 Efter Morath–Efraimsson handlade 
det bara om västkusten. Göteborgs-
spelarna Tobias Törnqvist och Nils 
Åhlén tog hem silverpengen, Anders 
Brunzell och Jim Nielsen bronset och 
fyra slutade Pia Andersson och Arne 
Larsson, alla spelandes för BK Ever-
fresh.

INLEDANDE KVAL

Första speldagen i SM-par spelas ett 
inledande kval, för att sovra agnarna 
från vetet. Ovanligt få favoritfall note-
rades, vilket gav ett strongt startfält i 
A-finalen. 
 I kvalet inträffade följande lustifika-
tion. Kjell Holmgren öppnade med 
1c (starkt) utom tur sekunden innan 
partnern Ulf Westlin började med att 
lägga upp en stopplapp! Tävlingsleda-
ren tvingade Kjell att bjuda med en 
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