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Svenskt OS-guld!
WORLD MIND SPORTS GAMES 2012:



16 – 20 januari 2013 • HOTELL BiLLinGEHuS, SKÖVDE

Preliminärt Program

Onsdag 16 januari
18.30-22.00  Brons 1

Torsdag 17 januari
09.30-19.50  SM Lag Mixed, kval
18.30-22.00  Brons 2

Fredag 18 januari
09.30-12.50  SM Lag Mixed, kval
15.00-19.15  SM Lag Mixed, kvartsfinal
13.00-16.30  Brons 3
18.30-22.00  Brons 4

Börja det nya året med bridge i dagarna fem  
på Hotell Billingehus i Skövde! 16–20 januari  
arrangeras den första vinterfestivalen. 
Nya Sm lag mixed anordnas för första gången. 
Därutöver finns en guldtävling och sju brons
tävlingar på programmet.

Vi ses i Skövde!

Vinterfestival 
















Lördag 19 januari
09.30-17.00  SM Lag Mixed, semifinal
10.00-19.30  Guldtävling
17.15-19.15  SM Lag Mixed, final
13.00-16.30  Brons 5
18.30-22.00  Brons 6

Söndag 20 januari
09.00-13.15  SM Lag Mixed, final
10.00-13.30  Brons 7



 







 

 





Mer information på 
www.svenskbridge.se
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L E D A R E  J A N  K A M R A S

Olympiskt Guld!
 Ja – äntligen har vi nått ända fram. 
För första gången någonsin har Sveri-
ge vunnit ett världsmästerskap i bridge 
i öppen klass. Ett jättestort GRATTIS 
till vårt landslag i öppen klass! Extra 
glädjande har det varit att notera det 
sätt på vilket man vann. Kommenta-
torer från jordens alla hörn var ense 
om att laget spelade den bästa bridge 
som presterats under jämförbara för-
hållanden. Därutöver uppträdde våra 
spelare, både vid och vid sidan av bor-
det, på ett sätt som skapade mycket 
”good-will”, såväl bland konkurren-
terna som hos arrangörer, journalister 
och åskådare. Bättre PR kan svensk 
bridge inte få!
 Hur kan vi då dra nytta av denna 
framgång, t.ex. i rekryteringssyfte? 
Bilderna på detta unga landslag borde 
väl kunna nyansera bilden av bridge 
som något bara gamla sysslar med. I 
diskussionsforumet på vår hemsida 
hördes omedelbart kraven på att ”för-
bundet” nu måste göra mer för att 
marknadsföra bridgen, bl.a. i media. 
”Förbundet” är ju vi allihop, men 

dessa röster menar nog egentligen att 
styrelse och anställda måste göra job-
bet. Problemet har dock alltid varit 
att vi inte besitter nödvändig expertis 
eller har de speciella personliga kon-
takter inom press, skoladministration, 
SOK eller RF, som krävs för att bryta 
igenom det allmänna motståndet i 
samhället. Därför ber jag alla medlem-
mar att rannsaka sina kontakter, för 
att se om ni kan hjälpa till på någon 
nivå i denna PR-offensiv. Naturligtvis 
har vi skickat allt möjligt bild- och 
textmaterial till pressen, men vi kan ju 
inte tvinga den att publicera.
 Det blir ovanligt mycket internatio-
nellt i detta nummer då det ju, förut-
om ”OS” i Lille, spelats både EM och 
junior-VM. Det är dock både trevligt 
och lärorikt att höra de inblandade 
själva berätta om sina äventyr.
 Slutligen kan jag inte undlåta nämna 
att Bridgefestivalen i Örebro slog nytt 
deltagarrekord – igen – med en ökning 
på 4.8%! Det är fantastiskt kul att vi 
lyckas samla så många spelare från alla 
kategorier och åldersgrupper vid vårt 
största evenemang.

I ledaren gläds vice ordförande Jan Kamras åt ett nytt deltagarrekord  
i Bridgefestivalen – och OS-guldet givetvis!

Olympiskt guld!

Jan Kamras vice ordförande 
jankamras@comhem.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. 

KALENDERN
SEPTEMBER
15-16  JSM-par, direktfinal, Uppsala
15-16  Guldskvadern, Sundsvall
21-22  Distriktsträff, Örebro
22-23  DTL-träff, Örebro
29  Allsvenskan, omg 1

OKTOBER
6-7  Rekommenderad spelhelg, 
 SM Par Damer, kval
13  Jubileumsguld, Ronneby
20  Arvika guld, Arvika
19-21  Utbildningshelg
27-28  Allsvenskan, omg 2

NOVEMBER
10  Manfred Kamras Minne, Gbg
12  Sista anmälningsdag av antal lag,  
 Allsvenskan div 4
17-18  Allsvenskan div 2-3, omg 3
24-25  Rekommenderad spelhelg för  
 SM Par Mixed, kval
 
DEcEMBER
1-2  Uppsala lagguld
8-9  Allsvenskan elit, omg 3
10  Bridge 5/2011 utkommer

JANUARI
5  Hudikbarometern guld
11-13  Steg 3 TL Guld, Örebro
13  Luck guld, Lund
16-20  FSB Vinterweekend
27  Sista speldag allsvenskan div 4

Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle  Telefon 026-65 60 70  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71, lpe@svenskbridge.se  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Westlin, 026-65 60 74, 

carina@svenskbridge.se Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 79, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se

Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se och Tommy Andersson, 026-65 60 73, tan@svenskbridge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 026-65 60 77, rwi@svenskbridge.se  Rikskonsulent  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FöRBUNDSINFO

ALLSVENSKAN 2012
 
Omgång 1:  
Alla – 29 september

Omgång 2:
Div 3 –  27 oktober
Div 2 + Elit – 27-28 oktober 

Omgång 3: 
Div 3 – 17 november, 
Div 2 – 17-18 november. 

Omgång 3, elitserien: 
8-9 december

Dags för Höstsilver
Alla klubbar har rätt att under
hösten (1/7–31/12) dela ut
silverpoäng under en normal
klubbkväll. Höstsilver hette
tidigare Oktobersilver, men nu
behöver inte tävlingen spelas i
oktober och har därför bytt namn.
Klubbar upp till 99 medlemmar 
kan arrangera ett Höstsilver, 
klubbar med 100-199 med-
lemmar två och klubbar 
över 200 medlemmar tre 
stycken. Intäkterna går till 
Framtidsfonden, som har till syfte 
att möjliggöra internationellt spel
för våra lovande juniorer.

Adressändra?  
Tel 026-65 60 70 

eller www.svenskbridge.se.

VAD ÄR 40-KRONAN?
Det är en avgift som betalas av 
arrangören för de spelare som 
deltar i tävlingarna och inte har 
betalat medlemsavgift i Svensk 
Bridge. I-medlemmar och 
juniorer räknas som betalande 
medlemmar när det gäller detta.
 Pengarna kommer att dras 
från klubbarnas Ruterkonto 
med specifikation för varje 
transaktion. Korrigeringstiden 
kommer att vara två månader.
 Beräkningsprogrammet Ruter 
kommer att uppdateras med 
färgkoder för att arrangörerna 
lätt ska kunna hålla koll på 
spelarna.
 40-kronan infördes 15 augusti.

Roger Wiklund
rwi@svenskbridge.se
026-65 60 77
Bor: Falkenberg

Kommer gärna till er och pratar 
om: Etik & Uppförande, Hur man 
lägger upp en nybörjarkurs, 
Sponsring, Tips & Tricks för den 
nya spelaren samt allt som har 
med juniorbridge att göra.
 
Övriga tips: Skulle det uppstå 
pinsamma tystnader pratar 
Roger gärna om travhästar, 
campingplatser och frimärks-
samlande.
 

Micke Melander
mme@svenskbridge.se
026-65 60 75
Bor: Sundsvall

Svänger gärna förbi er klubb 
och gör er mer upplysta av-
seende: Klubbutveckling, Att 
vara tävlingsledare, Bridgelärar-
jobbet, Marknadsföring och allt 
ni vill veta om vad som händer 
i Förbundet.
 
Övrigt om Micke: Har jobbat 
åt förbundet sedan Hedenhös 
var i farten. Syns ofta med 
motorsågen i skogen där han får 
utlopp för sina aggressioner :-) .

Eftersom er klubb är med i Förbundet Svensk Bridge har ni som en av era medlemsförmåner 
tillgång till rikskonsulenterna. Denna brokiga skara består av fyra gentlemän utspridda i vårt land, från Sölvesborg i 

söder till Sundsvall i norr. Konsulenterna kan hjälpa er och er klubb med allehanda frågor och i detta häfte skall vi 
tydliggöra deras specialiteter. Ofta kan ni kostnadsfritt bjuda in dem för att hålla kurser och kortare 

föreläsningar, allt från 15 minuter till en heldag, missa inte denna chans!

Tommy Andersson
tan@svenskbridge.se
026-65 60 73
Bor: Linköping

Packar gärna sin lilla blåa Suzuki 
Alto och kommer till er klubb 
med information om: Hur 
man förbereder och genomför 
klubbtävlingar, Hur man får 
ut det mesta av våra tekniska 
hjälpmedel, Ruter, Bridgemate 
och projektorer samt TL-kurser 
på alla nivåer.
 
Bra att veta om Tommy: 
Har en dubbelgångare på 
västkusten, är en rackare på 
att prata baklänges.
 

Thomas Winther
twi@svenskbridge.se
026-65 60 76
Bor: Sölvesborg

Förärar er gärna med ett besök 
innehållande information om: 
Hur man använder klubbens 
hemsida i Spader, Våra vanli-
gaste domslut, Varför man bör 
använda deklarationer, Stopp & 
Alert på klubben, Demonstra-
tion om hur man använder 
Bridgemate/Projektorer samt 
allt om Ruter.
 
Viktigt vetande: Försvinner 
Thomas lockar ni lätt fram 
honom genom att vifta med 
en nykokt färsk vit sparris.

Detta var bara ett axplock av allt de här gossarna kan hjälpa er med, 
tveka inte att skicka iväg ett mail eller slå en signal om ni vill ha hjälp med något i er klubb!

KONSULENTEN 
– Någon att hålla i handen när det blåser kallt!

Lösenord till svenskbridge.se 
finns på baksidan av denna tidning,  
Saknas lösenordet beror det på att 
du ändrat lösenord. Du kan själv 
ändra ditt lösenord. Efter inloggning 
på www.svenskbridge.se går man in 
under rubriken Mina sidor.
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S å kom den äntligen, den där riktigt stora framgången som Sverige väntat 
på. Sveriges öppna lag vann OS-guld i Lille, Frankrike, eller World 
Mind Sports Games som är det namn tävlingen går under sedan 2008 då 

bridgen anslöt sig till tankesportsparaplyet. 
 Förutom bridge deltar schack, dam, go och xianqi (kinesiskt schack). Själva 
bridgeturneringen benämns World Bridge Games, men för att göra det enkelt 
för oss har vi i Bridge valt kalla mästerskapet för OS kort och gott. 
 Sverige kvalificerade sig som tredje lag från sin grupp, men slog sedan ut 
Israel, USA och europamästarna Monaco innan Polen utmanövrerades i fina-
len. Därmed blev Sverige blott sjätte nation att vinna den prestigefyllda OS-
bucklan Vanderbilt Trophy. Italien har fem segrar, Frankrike fyra, Brasilien, 
Polen och USA en vardera.
 Lagkapten Mats Axdorph och coach Jan Lagerman gjorde allt rätt beträf-
fande laguttagningar och förberedelser, men framför allt spelade Fredrik 
Nyström, Johan Upmark, Peter Bertheau, Per-Ola Cullin, Krister Ahles-
ved och Jonas Petersson den bästa bridgen.
 Fredrik Nyström–Johan Upmark och Peter Bertheau–Per-Ola Cullin är två 

Svenskt OS-guld!
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relativt nykomponerade par, med bara omkring ett år som parkombinationer. 
Samtliga fyra är världsstjärnor, men ett år tillsammans är kort tid i de här sam-
manhangen, även om man tränar mycket. Krister Ahlesved och Jonas Peters-
son är skickliga spelare med lång erfarenhet tillsammans som par, vilket är en 
stor styrka. De har dock inte alls samma internationella rutin som övriga spe-
lare. Jan Lagerman är numera en rutinerad herre som mästerskapscoach. PG 
Eliasson hade (med den äran) utsett Mats Axdorph till tillförordnad kapten i 
Lille. Samtliga åtta känner varandra mer eller mindre, efter många års spel på 
samma klubb, vilket är en fördel när man ska kämpa ihop i flera veckor.
 I skuggan av det öppna lagets guldmedalj skötte sig också Sveriges damer 
och seniorer bra. Damlaget förlorade en tuff kvartsfinal mot de blivande 
mästarna England. Seniorlaget såg länge ut att gå mot medalj i semifinalen mot 
slutsegrarna Ungern, men föll där och kroknade sedan även i bronsmatchen. 
 I detta nummer får damernas och seniorernas framfart stå åt sidan, då vi valt 
att fokusera på det svenska guldet – den enskilt största internationella fram-
gången för ett svenskt landslag genom tiderna. 
 Bridgehistoria!

Svenskt OS-guld!
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O S - G U L D

TEXT: JONAS PETERSSON, STOcKHOLM
FOTO: PETER VENTURA, KARLBO  • PETER HASENSON, 
ENGLAND • OLGA DROZDOWA, FOTOLIA

T orsdagen den 18:e augusti vid 
lunchtid samlas det öppna 
svenska bridgelandslaget på 

Arlanda. Tillförordnad kapten är Mats 
Axdorph, som i samarbete med coach 
Jan Lagerman agerar reseledare för 
Johan Upmark–Fredrik Nyström, 
Per-Ola Cullin–Peter Bertheau och 
Krister Ahlesved–Jonas Petersson. De 
tre paren är en blandning av hälften 
infödda och hälften inflyttade stock-
holmare. 
 Efter en lyckligt äventyrsbefriad 
resa, anländer vi till vårt hotell, som 
heter någonting med ”Bed and Break-
fast”. Ett inte alltigenom angenämt 
minne från min ungdoms tågluffar 
hinner passera revy, men det visar 
sig vara en obefogad oro. Rummen 
är hela och rena, med Internet och 
AC. Frukosten är faktiskt en bit 
över fransk medelstandard (dvs på en 
svensk skala någonstans mellan ”oät-
lig” och ”ett skämt”).
 På fem minuters promenadavstånd 
från hotellet ligger spellokalen ”Lille 
Grand Palais”, där cirka 140 för-
hoppningsfulla lag har samlats. De 60 
lagen i öppen klass är indelade i fyra 
grupper, där de fyra bäst placerade 
går vidare till slutspel. Vår grupp 
känns helt OK, med Italien, Ryssland, 
Kanada, Sydafrika, Argentina och 
Rumänien bland konkurrenterna. Det 
uppställda målet är att gå vidare till 
slutspelet, ”och sedan får vi se” (jo – vi 
är svenskar).
 Efter en trevande start mot Thai-
land (15–15) och välspelande Rumä-

nien (16–14) är det dags för första 
toppmatchen mot Kanada, med Peters 
kompis Les Amoils i laget. Peter bör-
jar med att vicka hem en trissing mot 
Les som han nog borde betat. Sedan 
flyter impen in till en rättvis seger 
(23–7). Bl a dyker en 22 Multi-bricka 
upp. På den här nivån anses 22 Multi 
vara en oerhört svår konvention att 
försvara sig mot och man är tillåten att 
ha med sig skrivna försvar till bordet. 
 Peter öppnar med 22 Multi. Mot-
ståndarna läser och läser, för att efter 
fem minuter hamna i 3 sang med åtta 
hjärter ihop och x-x till kn-x i spader. 
 Efter första dagen ligger vi femma 
på 54 poäng, med fyra poäng upp till 
fjärdeplatsen.
 Dag två ska visa sig vara den enda 
dagen i tävlingen vi förlorar några 
matcher. Det hela inleds mot Ryss-
land, som förväntas ta sig vidare från 
gruppen. Det biter inte riktigt för oss. 
Våra utgångar går bet och de vinner en 
massa delisbrickor och till slut noterar 
vi 9–21.
 Men äntligen ska vi få möta ett 
riktigt lätt lag – Bermuda. Den Store 
Blandaren i Skyns vägar är dock out-
grundliga. Han har i denna match 
bestämt sig för att sända ut oss på en 
ökenvandring. 16 brickor senare (jag 
lovar, det kändes som 40 dagar) sum-
merar vi impen till 4-26 (10–20) och 
Bermuda har tagit sin första (och sista) 
seger i tävlingen.
 Nu börjar det kännas motigt. Vi lig-
ger 43 VP efter Sydafrika, som vi tror 
oss behöva ha bakom oss. Lite tröst 
finner vi i att Les (ovan) ger jämna 
pengar på att vi kommer före Sydaf-
rika när kvalserien är slut.

 I kvällsmatchen väntar Italien, i 
år med en spelande sponsor i laget – 
Roman Zaleski. Zaleski spelar med 
Versace, men så klart inte mot oss, 
utan vi möter Bocchi–Madala och 
Sementa–Duboin.
 Här kommer ett utspelsproblem: 

s kn 5 4 3  3 E 5 3  2 E kn 6 3  c 9 3

Motståndarna bjuder:

Syd väSt nord öSt
	 1c	 pass 1s 
pass 2c pass 22 
pass 2NT pass 3NT 
pass pass pass

Vad spelar du ut?
 Johan (som inte missade många 
utspel i tävlingen) provar en spader. 

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

Sementa tar spaderess och slår bort 
hjärteress. Sedan gissar han fel i spader 
– och går tre stillsamma bet.
 Notera att alla andra utspel leder till 
hemgång. Peter spelar 3c med jämn 
hemgång vid andra bordet.
 Madala är en skicklig kille – här i 
motspelet mot 3 sang, alla i ozon:

Syd väSt nord öSt
pass	 pass	 1c	 1NT 
22 3NT pass pass 
pass

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

Till Lille, vi alla vill
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NAMN  Jonas Petersson
KLUBB  Uppsalabridgen i Allsvens-
kan, men spelar ligan på S:t Erik
ÅLDER  46 år
BOR  Stureby, söder om Stockholm
FAMILJ  Fru och två barn, 10 och 6
GöR  Jobbar med mobil telecom 
(3G, 4G, 5G och det där)
DRIcKER  Gärna!
ÄTER  Allting utom kolhydrater
KöR  ”Bayerische Motoren Werke”
BRIDGEPARTNER  Krister Ahlesved
SySTEM  Stark klöver med relä
SPELAR BRIDGE  Någon dag i veckan 
på ligan, någon helg i månaden, 
någon vecka om året. Jag är ofta 
inne på BBO, men spelar sällan. 
Dessutom kräver systemet stora 
mängder budträning.
SVAGHET  Glömmer mina lösenord
STyRKA  Har en bra partner
FöREBILD  Gunnar Hallberg
STöRSTA FRAMGÅNG  Det som 
hände i Lille blir svårt att slå...
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  The 
Rodwell Files
TIPS FöR NyBöRJAREN  Prova er 
fram, läs det ni fastnar för och inte 
det andra tycker ni ska läsa. Spela 
mycket, analysera era misstag, 
fråga gärna de som är bättre, men 
ifrågasätt svaren.

jonas petersson

jobbar 

med mobil 

telecom

Madala servar ruterkung. Partnern 
bidrar med ruterknekt och spelföraren 
lägger en hacka. Nu då?
 Långt om länge pillar han fram en 
hjärter. 
 Det var synd, då Peter hade

s K d 9 8 4  3 kn 6  2 E 5 3  c E d 2

Alla andra vändor ger nio stick, med 
hjälp av en automatisk inpetning. 4s 
alltid är stendött. Den som känner 
Madala vet att han aldrig vänder fel…
 Siffrorna stannar vid 16-14 till oss, 
med mersmak. Dagen slutar på 89 
poäng och en nionde plats, men bara 
nio poäng upp till fjärdeplatsen. Trots 
att vi nu har en bra bit upp är stäm-
ningen ännu god. Det är tydligen inte 
helt ovanligt att det börjar så här – och 
spelet har varit bättre än resultaten. 
Vi tillbringar kvällen på ett stamställe 
vi hittat – ett mikrobryggeri med spe-
cialiteter från Flandern. Bland annat 
serveras ”flammekueche” som Janne 
raskt utnämner till ”den bästa pizza 
jag ätit”. Flandern ligger idag mest i 
Belgien och Lille har en betydande 
flamländsk minoritet. Det betyder att 
man förutom gåslever och ostron även 
kan äta ”Moules frites” och surkål. 
Mums!
 Tredje dagen hoppas vi det ska 
lossna, även mot de sämre lagen. Vi 
börjar mot Trinidad Tobago. På tredje 
brickan har jag i minuszon: 

s E  3 —  2 7 6 5 4 3 2  c E d 10 6 4 2

Syd väSt nord öSt
pass	 23 2s ?

23 är enligt ”Askeröd” och visar 10-
13 hp och sexkortsfärg, en konvention 
alla tre paren spelar i svenska laget. 
Konventionens förtjänster diskuteras 
flitigt både inom och utom laget under 
tävlingen. En av fördelarna är att det 
ofta går att straffdubbla motståndarna 

på treläget. Ingen UD tillgänglig, allt-
så. 2 sang visar trumfstöd och ny färg 
på treläget är rondkrav. Jag bestämmer 
mig för att avvakta den vidare budgiv-
ningen. Det fortsätter jag med än idag. 
 Ruter ut, och bordet lägger upp: 

s d 9 7 4 2  3 K 5 4 2  2 E 10  c 9 8  !!

Då Krister hade 

s kn 10  3 E d kn 9 7 3  2 kn 8  c K kn 7

släpper vi ut 110 när vi har 600 att 
hämta i 5c och vi tänker båda – ”ska 
det fortsätta så här hela tävlingen?”. 
Som tur är vänder det sedan lite lång-
samt vi vårt bord och då Johan och 
Fredrik har ett fett protokoll räcker 
det till 24–6.
 Dagens mittenmatch spelas mot Ke-
nya. Det är speciellt att spela mot lag 
som man förväntas ta 25 emot. Ofta 
håller de spelet uppe tills de känner 
att de ligger under, då de börjar göra 
de avgörande misstagen. Mot Kenya 
blev våra motståndare övertygade om 
att de redan låg under med 25-x, när 
det i verkligheten stod 16–14 med fem 
brickor kvar. Matchen slutade dock 
25–4, efter några tveksamma avgöran-
den av ett uppgivet lag.
 Dagen avslutas med 16–14 mot 
Singapore. Vi ligger nu 6:a, med sex 
poäng upp till fjärde plats.
 Fjärde dagen inleds mot Skottland 
(23–7), då vi inte avancerar i tabellen, 
och fortsätter med översits (18) vilket 
tar oss upp två platser (förbi Sydaf-
rika). I sista matchen för dagen möter 
vi Slovakien. Vi bjöd 4s här:

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

Syd väSt nord öSt
	 pass	 1NT* 22** 
43 4s pass pass 
D pass pass pass*

*14-16   **Asptro, 4+s och en färg till
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1937 – GULD I VM MIXED PAR
Elna Friberg med dansken Kaalund-
Jörgensen

1950 – SILVER I BERMUDA BOWL (VM)
Einar Werner, Rudolf Kock, Nils-Olof 
Lilliehöök, Jan Wohlin, Gunnar Gud-
mundsson och Einar Thorfinnsson

1953 – SILVER I BERMUDA BOWL
Rudolf Kock, Einar Werner, Jan Wohlin, 
Robert Larsen, Gunnar Anulf och Nils-
Olof Lilliehöök

1968 – GULD I OS DAMER
Gunborg Silborn, Britt Blom (nu Norden-
son), Lottie Saabye (kapten), Karin Erics-
son (senare Stenhammar), Eva Mårtensson, 
Britta Werner och Rut Segander

1977  – BRONS I BERMUDA BOWL (VM)
Anders Brunzell, Jörgen Lindqvist, Sven-
Olov Flodqvist, Hans Göthe, Anders 
Morath och Per Olof Sundelin

1986  – BRONS I öPPNA VM
Björn Fallenius, Magnus Lindkvist,  
Mats Nilsland och Anders Wirgren

1987 – BRONS I BERMUDA BOWL (VM) 
Björn Fallenius, Sven-Olov Flodqvist, 
Hans Göthe, Tommy Gullberg, Magnus 
Lindkvist och Per Olof Sundelin

1988 – BRONS I OS 
Björn Fallenius, Sven-Olov Flodqvist, 
Hans Göthe, Tommy Gullberg, Magnus 
Lindkvist och Per Olof Sundelin

1991 – BRONS I BERMUDA BOWL (VM)
Per Olof Sundelin, Tommy Gullberg, 
Björn Fallenius, Mats Nilsland,  
Anders Morath, Sven-Åke Bjerregård

1994 – BRONS I öPPNA VM
Daniel Auby, Tomas Brenning, Mårten 
Gustawsson och Tommy Gullberg

1997 – GULD I JVM-PAR
Olle Wademark och Stefan Solbrand

1998 – BRONS I öPPNA VM-PAR
Magnus Lindkvist och Peter Fredin

1998 – BRONS I öPPNA VM-LAG
Magnus Lindkvist, Peter Fredin,  
Björn Fallenius och Mats Nilsland

SvENSkA vM- Och OS-fRAMGåNGAR GENOM TIDERNA

Nord spelar ut klöveress. Syd bidrar 
med klöverdam och Nord fortsätter 
med hjärteress och klöverkung, innan 
hon vänder i hjärter som jag stjäl på 
bordet.
 Eftersom en spadermask inte ver-
kar vara så fiffigt, med en sanghand 
till vänster (om Nord osannolikt nog 
öppnat med 1 sang med en låg sing-
elton, hade hon troligen höjt till 53), 
spelar jag spader till esset, då kungen 
faller! De goda nyheterna, att de tro-
ligen gör 43, har nu blivit ännu bättre 
– vi kan gå hem i det här, bara man 
löser rutern. Jag stjäl en klöver, då 
knekten faller, tar ut ruteress och tar 
mina stick.
 Nord har troligtvis 1-4-4-4 och har 
visat upp EK+E+K för sin 14-16 sang. 
På mina höga kort fastnar Nord i en 
märklig ”show up-skvis”. Hon måste 
saka alla sina hjärter – och eftersom 
en av dem är knekten har hon nu visat 
upp 15 hp. Hon kan därför inte ha 
ruderdamen för sin 14-16 sang. Ruter 
till kungen fäller damen – och 590 in.
 18–12 innebär att vi är uppe på fjär-
de plats, två poäng ner till 5:an, men 
med två konkar kvar att möta i de tre 
sista matcherna.
 Vi håller stången mot Argentina, 

16–14, och efter en 25:a mot Marocko 
har vi bara att hålla emot mot Syd-
afrika, som befunnit sig i fritt fall på 
slutet. Vi tar 21–9 och slutar trea i 
gruppen. Les jämna pengar visade sig 
vara genomtänkt, eftersom vi slutar 46 
VP före Sydafrika.
 Slutställning i vår grupp:
 Italien 314; Ryssland 303; Sverige 
275; Kanada 265
 Ettan i en grupp får välja på 2:an 
till 4:an i en annan grupp. Av de två 
kvarvarande lagen i varje grupp möter 
det högsta det lägsta. Den grupp som 
lottats mot vår slutade så här:
 Monaco 319; Israel 290; Norge 275; 
Turkiet 271
 Jag råkade höra hur monegaskerna 
resonerade internt: ”It’s easy – not 
Italy, not Russia, not Sweden, then we 
take whatever”.
 Värt att notera är, att 13 av 16 lag 
som gått vidare kommer från Europa 
(som hade 27 av 60 platser). I kvartsfi-
nalen är det 7 av 8 kvar och i semin är 
alla fyra lagen europeiska. Det är alltså 
ingen skam att inte komma bland de 
åtta bästa i ett EM.
 Mats och Janne går på ”Captain’s 
meeting” och vi andra går och äter 
flammekueche och ”os à moelle”. 

Efter en stund kommer de leende till 
oss och meddelar vår lottning: Israel i 
åttondelen, USA i kvarten, Monaco i 
semi och Italien i finalen. Alla skrattar 
– ”inte värre än så?”.
 Israel är ett lag Sverige traditionellt 
har haft det lite knepigt mot, men de 
har inte alla sina bästa spelare med 
denna gång. Det börjar trögt och vi 
ligger under med 7-30 efter det första 
segmentet av sex. I det andra segmen-
tet tar vi in tio, till 35-48, och vi ökar 
trycket under kvällspasset.
 Här är ett försvar av ”Pocken” från 
tredje segmentet:

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

Syd väSt nord öSt
1c 12 13 1s
3c pass 33	 3s
43 pass pass pass

Han spelar ut spaderkung och får 
behålla sticket. Vad vänder du med?
 43 gick hem vid alla bord det bjöds, 
utom ett. Per-Ola vände med klöver! 
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2000 – BRONS I OS SENIORLAG
Hans-Olof Hallén, Lars Backström,  
Sture Ekberg, Lars Alfredsson,  
Hans Göthe och Anders Morath

2006 – SILVER I öPPNA VM-LAG
Peter Fredin, Magnus Lindkvist,  
Peter Bertheau och Fredrik Nyström

2006 – GULD I JVM-PAR
Sara Sivelind Asplund och  
Cecilia Rimstedt

2008 – GULD I INDIVIDUELLA OS DAMER
Catarina Midskog

2010 – SILVER I VM-PAR
Björn Fallenius och Peter Fredin De svenska damerna vinner OS i Deauville 1968. Fr v: Gunborg Silborn,  

Britt Blom (nu Nordenson), Lottie Saabye (kapten), Karin Stenhammar,  
Eva Mårtensson, Britta Werner och Rut Segander.

Det ser kanske märkligt ut, men idén 
är att angripa spelförarens kommuni-
kationer – och det är rätt varje gång 
han inte har sju hjärter utan damen, 
(”ren matematik”) då partnern borde 
ta över i spader och vända i ruter. 
Efter detta ”Cullin-motspel” går det 
mesta vår väg, speciellt vid Peter och 
Per-Olas bord. Vi går till halvtidsvila 
med ledning 97-60. 
 Vi har ”seating rights” i 4:e och 5:e, 
så vi kör på med samma uppställning 
som tog in 50 mot samma motstån-
dare. Det visar sig vara lyckosamt – vi 
drar ifrån till 151-86. Vi tappar tio 
nästa segment, men spikar igen kistan 
i sista segmentet och vinner med klara 
230-151.
 Stämningen är god inför mötet 
med USA. Några spridda kommen-
tarer från de mer erfarna lagmedlem-
marna: ”Äntligen ska vi få möta USA 
i match som betyder något”, ”Det är 
en bra lottning – många lag är bättre 
än USA”, ”vi har ca 40% chans att 
vinna”.
 USA:s lag består av en rik farbror, 
hans partner och fyra legender. Zia 
Mahmood spelar med Bob Ham-
man. Zia är just Zia och Hamman har 
ohotad varit världens bästa spelare i 

över 30 år i rad. Jeff Meckstroth och 
Eric Rodwell (Meckwell) har varit det 
bästa paret i världen under en lång, 
lång tid. Alla fyra må ha sett sina bästa 
dagar, men det är ett riktigt, riktigt 
bra lag.
 Krister och jag börjar mot deras 
sponsor, Nick Nickell (fyra VM-guld) 
i par med Ralph Katz. Vid andra bor-
det spelar Meckwell – de kommer att 
spela alla segment i resten av tävling-
en. Vi börjar lite trevande, men sedan 
bjuder vi en slam som Meckwell mis-
sar. Det här är segmentets sista spel:

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

Syd väSt nord öSt
	 pass	 pass 12* 
1s 22** pass 43 
52		 D pass 53 
pass pass D pass* 
pass pass

I alla andra zoner (och även denna?) 
har jag ett ganska självklart öppnings-
bud: 4c. Jag väljer dock tveksamt det 
”beskrivande” budet 12 (12-13 balans 
eller 11-16 obalans med någon fyr-
korts högfärg). Lyckan ler denna gång 
emot mig, eftersom Väst med 22 visar 

femkorts hjärter.
 Syd spelar ut spaderess.
 ”Lätt!”, tänker jag, och stjäl andra 
spadern (Nord följer) och spelar hjär-
terkung som Nord duckar (Syd sakar 
ruter). In på ruteress och hjärter upp. 
Nord tar esset och börjar tänka… 
plötsligt stelnar jag till… minns ni 
”Cullin-försvaret” ovan? Tänk om 
jag får en klövervända? Lyckligtvis 
har inte Nickell kollat på ”play of 
the day”, utan han slår ifrån sig med 
en fantasilös ruter… puh! Nu räcker 
ingångarna både fram och tillbaka, så 
vi tar in 850. 
 Vi tar täten med 38-27 efter det 
första segmentet av sex.
 I det andra segmentet ska Fredrik 
i pluszon som Öst spela ut mot 3 sang:

s E d kn 10 9 4  3 d 10  2 8 7  c 9 4 2

Syd väSt nord öSt
pass pass 1NT 22*  
3c** 33*** 3NT pass
pass pass

*svagt i en högfärg ** invit+ med ruter   

***passa/korrigera till spader

Spader ut ger det nionde spelet, men 
med klöverutspel ut börjar motspe-
larna med att ta de första sju sticken. 

2012 – GULD I OS (WBG)
Peter Bertheau,  
Per-Ola-Cullin,  
Fredrik Nyström,  
Johan Upmark,  
Krister Ahlesved,  
Jonas Petersson,  
Mats Axdorph  
(t f kapten) och 
 Jan Lagerman  
(coach)
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Fredrik väljer klövernio (så klart).
 Vi tar in 2 imp till 74-61. På kvällen 
får amerikanerna upp ångan, samtidigt 
som vårt lag har några tveksamma av-
göranden. När vi som suttit och kollat 
i raman går till jämförelsen, vet vi att 
vi ligger under med 97-113. Det känns 
som ett avgörande ögonblick i hela 
tävlingen. Jag är mycket spänd på hur 
laget kommer att reagera. Vi har tap-
pat ledningen, delvis av egen förskyl-
lan. Kommer någon att bli upprörd, 
arg eller besviken?
 Spelarna konstaterar bara att ”där 
bjöd jag dåligt”, ”det där var inte bra 
av mig” och går sedan vidare i livet. 
På middagen konstaterar någon: ”om 
vi förlorar den här matchen, är det 
många som kommer att tycka det är 
jobbigt”. De negativa känslor som 
funnits hos mig tidigare, att vi tappat 
greppet, förbytts till en positiv attityd 
– det finns fortfarande gott om tid. 
Som någon sa, ”man får inte så många 
sådana här chanser i sin bridgekarriär”.
 Lördag morgon sätter vi oss ner 
mot Nickell–Katz igen. De imponerar 
inte idag heller. Katz (han som får 
betalt) har exempelvis denna hand: 

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

Han hör partnern öppna med 12. Han 
provar nu 23, invithand med hjärter, 
och får be partnern om ursäkt för den 
missade utgången, trots att partnern 
lägger upp ytterst mediokra 

s K d kn 7  3 10 7  2 K d 7 5 4 3  c 8 3

Jag kan inte låta bli att i mitt stilla 
sinne undra hur mycket pengar han 
tjänade på att bjuda just det budet.

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

Krister och Meckstroth satt Syd.
Båda spelar ut en ruterhonnör mot 
Östs 1 sang (15-17). Partnern lägger 
en hög ruter och spelföraren vinner 
med esset. Speföraren fortsätter med 
spaderkung, som Syd duckar, och 
fortsätter med mera spader. Meck-
stroth duckar den också, men då tog 
Fredrik sina sju stick.
 Krister griper istället in med esset, 
för att vända med klöverdam. Det var 
bingo, när jag hade

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

En bet och 4 imp in.
 Vi vinner fjärde segmentet, och 
leder nu matchen med 136-127.
 Femte segmentet blir tajt. Johan och 
Fredrik går bet i en dålig slam, men 
spelar sedan hem utgång på 14 till 3 
hp. USA knappar dock in och går för-
bi: 148-152 inför de sista 16 brickorna.
 Hur många gånger har man inte 
sett det på BBO? Meckwell går in i 
sista segmentet – och alldeles oavsett 
ställningen i matchen vinner de alltid! 
Krister, Mats, Janne och jag följer 
upplösningen i raman. De visar inte 
vår match, men det kommer in resul-
tat hela tiden. På första brickan bjuds 
det 3 sang vid båda borden, trots att 
man hade åtta hjärter ihop. 3 sang 
går hem, men 43 hade gått bet. Sedan 
kommer två släta brickor, tror alla. 
Plötsligt står det 18-13 i vår match och 
ingen förstår någonting. Det visar sig 
att svenskarna valt en tveksam variant 
i en utgång på bricka två. Följande 
utspelade sig på den tredje brickan:

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

Syd väSt nord öSt
 32 pass 3NT
4s 4NT D      pass runt

Cullin provade att spela ut hjärtertre 
(som inte lovar en honnör). Peter vin-
ner som Nord med hjärteress (fyran 
från spelföraren) och vänder med spa-
der. Cullin vinner Östs spaderknekt 
med kungen och tar ut hjärterkung, då 
Peter bidrar med hjärterfem. 
 Man eller mus?
 Cullin kan läsa hjärterfemman som 
den lägsta kvarvarande hjärtern. Peter 
har alltså antingen E-5 eller E-D-(x)-5 
i hjärter. Per-Ola vänder med en liten 
hjärter. Spelföraren går nu hela sju 
dubblade bet, när Peter har hjärterdam 
och en spader kvar att vända med. Om 
Rodwell dolt sin hjärterfyra, får man 
nog nöja sig med en bet eller två.
 Nu tar en skakad Eric Rodwell fem 
minuters paus, innan han samlar sig 
för att fortsätta segmentet.
 Tre brickor senare tillkallar Jeff 
Meckstroth tävlingsledningen. Han 
delger då TL sin uppfattning, att Pe-
ter varit ”a bit too enthusiastic” när 
”Pocken” tänkte på sin vända.
 Meckwell har varit mina idoler. 
Få har spelat sådan fantastisk bridge 
under så lång tid, alltid knivskarpa, 
alltid maximal press och minimalt 
antal fel. Att de hänfaller åt dylika 
bondfångeritricks, för att försöka sätta 
motståndarna ur balans, gör mig djupt 
besviken. ”Dålig stämning” sam-
manfattar väl vad resten av segmentet 
spelas under vid deras bord.
 Men nu är vi förbi! Sedan slår ty-
värr Meckwells 22-öppning till – och 
de får köpa 3s när vi gör 43. Nu är de 
förbi!
 På nästa bricka har Rodwell och 
Fredrik, med alla i zonen:

s E 10 9 4  3 K d 10  2 E K d 4 2  c 5

Vänsteryttern passar, partnern öppnar 
med spärrande 3c och Öst passar.
 Rodwell provar 3 sang och går för 
en stillsam bet när bordet har:

s kn 3  3 9 7 4  2 8  c K d kn 10 8 7 2
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Fredrik vet att Johan inte skämtar 
i andra hand i zonen, utan lyfter in 
vackra 5c.
 Nu leder vi med 1 imp… sedan vin-
ner vi några strö-imp till. När fienden 
inte offrar sig för 500 på sista brickan 
vinner vi med 4 imp. Ja, 650-500 = 150, 
dvs 4 imp – och då hade det blivit åtta 
brickors förlängning…
 Känslan efteråt är otrolig – ända tills 
vi får veta att amerikanarna går vidare 
med protesten från 4 sang dubbelt. De 
vill höra med BBO-operatören hur 
han uppfattat situationen. TL med-
delar att de kollat med honom och att 
denne stödjer svenskarnas version. 
”Då vill jag prata med honom”, säger 
Meckstroth. ”Det vill du säkert, men 
det får du inte”, svarar TL, ”han har 
gett sin version och nu har vi skickat 
hem honom”. I det läget väljer USA 
att inte ta saken vidare.

EUROPAMÄSTARNA NÄSTA

”Monaco” består av ett bortintrigerat 
italienskt par, ett avstängt norskt par, 
en fransman och en rik snubbe. Jag 
måste erkänna att jag inte har någon-
ting emot att det finns ytterligare bra 
lag som spelar bridge på toppnivå. Jag 
är till vardags beroende av att kolla 
bridge på BBO. Ju bättre bridge man 
kan följa där, desto gladare blir jag.
 Vi börjar med att toppa laget, men 
Zimmermann går hem i några utgång-
ar som går bet vid andra bordet och vi 
ligger under med 18-33 efter det första 
segmentet av sex. I det andra segmen-
tet tappar vi till 38-66. I det tredje 
segmentet spelar Zimmermann för 
sista gången i matchen. Fredrik och 
Johan bjuder en storslam som hänger 
på att hitta hjärterdam, när hjärtern 
troligen sitter 3-3. Fredrik maskar 
lyckosamt över den motståndare som 
inte utspelsdubblat ett klöverbud. Vi 
tar in det vi tappat och leder med 97-
95 i halvtid. 

 Krister och jag spelade kvällsseg-
mentet mot Helness–Helgemo och vi 
fortsätter mot dem på morgonen. De 
är mycket trevliga att möta och har ett 
mycket sportsligt uppträdande. Detta 
trots (tack vare?) att de aldrig varken 
sett oss eller hört talas om oss tidigare. 
Däremot börjar de kännas lite slitna. 
De missar några motspel och muttrar 
lite åt varandra. Vi ökar på till 131-115 
efter fyra av sex segment.
 En sådan här lång tävling påminner 
en del om ett 400-meterslopp. När 
man kommer ut på upploppet gäller 
det att behålla den fart man har. Gör 
man det ser det ut som man ökar. Se-
mifinal och final i OS och VM brukar 
av tradition vara de matcher som inne-
håller sämst spel. Som Fredik säger: 
”Håller vi bara ihop spelet, så vinner 
vi det här”.
 I femte segmentet utökar vi led-
ningen lite till, trots att Fantoni–Nu-
nes går hem i två maskslammar (en 
riktigt bra, måste erkännas) och vi går 
in i sista segmentet med en ledning 
med 171-146.
 Vi som följt Monacos framfart på 
den internationella scenen den se-
naste tiden, minns hur de vann sista 
segmentet i Spingold med 52-0 och 
sista segmentet i åttondelsfinalen mot 
Kanada slutade 58-0 samt att sista 
segmentet i kvartsfinalen mot Holland 
slutade 49-3. Nu var det alltså vår tur. 
Spänningen i raman blir lite för myck-
et för mig, så jag går på en promenad. 
Lille är en liten vacker stad, med 
många vackra byggnader från främst 
1800-talet. Efter någon timme kom-
mer jag tillbaka till lokalen, bara för 
att finna att vår ledning krympt ihop 
till endast 4 imp. ”Inte en gång till”, 
tänker jag. Men sedan är det slutvisslat 
(som han sa som bet av sig läppen). 
Några dåliga slammar går bet och 
Peter tar några stick fler är Geir i en 
utgång. När sedan ”Pocken” väljer att 

inte spela ut trumf mot en storslam, 
utan hittar Peters ess, är vi i final!
Vi vinner till slut semifinalen med 
220-174 och Monaco förlorar med stil. 
Vi får varma gratulationer och lyck-
önskningar. Jag stöter på Geir på stan 
någon dag senare: ”Tar ni gullet, tar vi 
bronset!”. Inga sura miner.

FINALDAGS

Polen har spelat starkt och bland an-
nat slagit ut Italien. De har ett rutine-
rat världspar i Balicki–Zmudzinski, ett 
mycket starkt par i unga Narkie wicz–
Buras som kompleteras av Zak–Zar-
emba. Vi börjar matchen med att spela 
hem utgång vid båda borden och släp-
per sedan inte ledningen ifrån oss. 
 46-29 efter första segmentet av åtta, 
blir till 88-43 efter andra och 131-77 
efter tredje.
 När man jämför med de här killarna 
gäller det att vara på tårna. En läser 
resultatet vid ena bordet, och den an-
dra säger ”vinner fem”, ”förlorar tre” 
och så vidare. Det ska gå fort, så inget 
snack under själva jämförelsen. Man 
har därför inte alltid full koll på de 
faktiska resultaten vid det andra bor-
det. Efter vi jämfört tredje segmentet 
hördes en ordväxling jag aldrig hört 
förr. Fråga: ”Vad spelade ni på den? 
Vi spelade 4c +1, men ni gjorde 4s 
och 52?” Svar: ”22 med en bet”.
Framför allt det unga polska paret 
hade det motigt i finalen. De blir rejält 
knäckta, när Peter som Väst, i rött 
mot grönt, använder pokerstrategi.

s —  3 kn 9 3 2  2 E kn 9  c E K 10 9 7 3

Per-Ola öppnar, till Peters förvåning, 
med 23 (10-13 hp och minst sexkorts 
hjärter). Till höger kliver Buras in med 
42, som visar spader och ruter. Peter 
ser att man gör minst lillslam, men tog 
nu till ”pokerbudet” 43. Då partnern 
inte kan ha särskilt många spader, var 
han säker på att motståndarna skulle 

O S - G U L D
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bjuda spader. Mycket riktigt – 5s 
kom det från vänsteryttern. Efter två 
pass bjuder Peter snabbt 63. Nord 
visste inte om 63 skulle gå hem, så han 
tog det säkra före det osäkra och bjöd 
6s. Efter två pass kom 73 från Peter! 
Nord  dubblade och ”Pocken” såg rätt 
nervös ut när han la fram sin träkarl.

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

Syd väSt nord öSt 
Buras Bertheau narkiewicz Cullin

	 	  23*
42** 43	(!) 5s pass 
pass 63 6s pass
pass 73 D pass
pass pass

Spelföringen vållade inga problem. 
 Vid det andra bordet öppnade Öst 
med 13 och på mitt tvåfärgsvisande 
bud valde Krister att passa snyggt. Det 
gjorde att vi så småningom kunde få 
köpa 6s för en ynka dubblad bet. 
 2470 in och 100 ut gav 20 imp!
 Balicki–Zmudzinski hade några bra 
resultat vid vårt bord, men vi flyger 
ändå ifrån till 201-118.
 När näst sista dagen är slut, leder vi 
med 265-185 och har bara två segment 

kvar att spela. Känslan 
på sista dagens morgon 
är konstigt nog inget 
vidare. Hela laget kän-
ner att nu finns det ing-
enting att vinna längre 
– nu kan vi bara förlora. 
Alla önskar att det ska 
vara över. Som tur är 
går det fort. Redan för-
sta brickan ger oss 11 
imp och sedan rullar det 

på. Bl.a. har Fredrik att ta ställning till 
följande i minuszon. 

s 4  3 K 7  2 E 6 4  c E d kn 7 6 5 4

Syd väSt nord öSt
22* pass 2s** 4s 
pass pass ?

* Multi  ** Lagom, om du har en svag 

2-öppning i spader

Nu hittade Fredrik macho-budet 53! 
Balicki dubblar argt, men får böta 850 
i kassa A.
 Det vackraste Fredrik gör i det seg-
mentet är ändå detta (brickan svängd):

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

Johan spelade ut klöversex mot Ba-
lickis 43. På bordets ess följde Fredrik 
(Öst) med damen, vilket indikerar 
knekten men inte kungen. En trumf 
till handens kung vinner Väst med 
esset. Klöverfortsättning går till Östs 
knekt och stöld. Hjärterknekt från 
handen vinner Fredrik med damen. 
Han lägger ner ruteress och spelar 
spadernio. Bordets dam vinner sticket. 
Hur fortsätter du?

 Frågan är, hur man ska komma 
in till handen för att dra ut den sista 
trumfen. Då Fredrik verkar ha haft 
ruteresset singel, la Balicki ner en spa-
derhonnör i avsikt att stjäla nästa spa-
der på handen. Det var en snillrikt lagt 
fälla av Fredrik, för nu stal han! Given:

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

Inför sista svängen leder vi med 342-
188, vilket är ointagligt. Men eftersom 
Zak-Zaremba är tvungna att spela ett 
segment till för att få medaljer gör de 
det – med Zmudzinski–Buras som 
vinge. De gratulerar oss sportsligt till 
segern innan sista segmentet påbör-
jas och vi blixtrar igenom de sista 16 
brickorna.
 Seger! Vi hade lite flyt att vi vann en 
jämn match mot USA, men annars är 
känslan att vi helt enkelt varit bättre 
än våra motståndare.
 På kvällen bjuder förbundet på 
middag och alla är mycket, mycket 
lyckliga.
 På planet hem hälsar piloten ”da-
mer, herrar och världsmästare” väl-
komna ombord och på Arlanda möts 
vi av folkets jubel. Själv har jag inga 
minnen av att jag badade i fontänen på 
Sergels torg, men jag kan inte svara för 
de andra i laget.
 Jag måste ta tillfället i akt att tacka 
alla er som följt oss för de fantastiska 
gratulationer vi fått ta emot den senas-
te tiden. Jag har aldrig i mitt liv varit 
med om att få så många hjärtliga och 
så uppenbart uppriktiga gratulationer.
Tack alla, och Heja Sverige!
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Ankomsten
1. GULD-killen Per-Ola ”Pocken” cullin.

2. Förbundets vice ordförande, Jan Kamras, häller 
upp champagn. Han trängdes med vänner, släkt 
och övriga bridgesupportrar i ankomsthallen på 
Arlanda, när GULD-LAGET anlände. champagne till 
GULD-GÄNGET och GULLIGA supporters, givetvis.

3. GULD-Peter Bertheau vinkar till alla supporters.

4. ”OS-guld, OS-guld, OS-guld....!” ekar i hela 
Arlanda, när GULD-klimparna anländer.

5. GULD-Krister Ahlesved överraskas av den stora 
välkomstkommittén.

6. ”Titta – pappa är i Aftonbladet!” Peter Bertheau 
visar sina GULD-barn intervjun i Aftonbladet. Rub ri k: 
”Det är en pojkdröm som går i uppfyllelse!”

4. ”OS-guld, OS-guld, OS-guld....!” ekar i hela 
Arlanda, när GULD-klimparna anländer.

5. GULD-Krister Ahlesved överraskas av den stora 
välkomstkommittén.

6. ”Titta – pappa är i Aftonbladet!” Peter Bertheau 
visar sina GULD-barn intervjun i Aftonbladet. Rub ri k: 
”Det är en pojkdröm som går i uppfyllelse!”

1. GULD-killen Per-Ola ”Pocken” cullin.

2. Förbundets vice ordförande, Jan Kamras, häller 
upp champagn. Han trängdes med vänner, släkt 
och övriga bridgesupportrar i ankomsthallen på 
Arlanda, när GULD-LAGET anlände. champagne till 
GULD-GÄNGET och GULLIGA supporters, givetvis.

3. GULD-Peter Bertheau vinkar till alla supporters.
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NAMN  Per-Ola ”Pocken” Cullin
KLUBB  Uppsalabridgen
ÅLDER  33 år
BOR  Stockholm
FAMILJ  Sambon Julia och dottern 
Alma, 2 år
GöR  Tingsrättsdomare
DRIcKER  Barnsligt mycket mjölk 
och skadligt mycket kaffe
ÄTER  En bit röd oxfilé med bear-
naisesås och Julias specialsallad
KöR  En knallgul Seat Ibiza
BRIDGEPARTNER  Peter Bertheau
SySTEM  Transferklöver
SPELAR BRIDGE  En kväll i veckan 
och ca en helg per månad. Därtill 
sex-sju veckor per år på bridge-
tävlingar utomlands. Sällan på 
Internet.
SVAGHET  Utspel och lite för ange-
lägen att straffdubbla dem som är 
inne och rotar – en sällsynt dålig 
kombination
STyRKA  Bjuder hårt, ger aldrig upp
FöREBILD  PO Sundelin, för hans 
otroliga intresse och vassa analyser 
trots att han är typ 100 år. Tommy 
Gullberg, för den självklarhet med 
vilken han presterar svåra spelfö-
ringar. Anders Morath, för att han 
är landslagsmässig år efter år.
STöRSTA FRAMGÅNG  OS-guld 2012, 
3:a i Vanderbilt 2012, 5:a i Ber-
muda Bowl 2007 och 2011, seger i 
Life Master Pairs 2011
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  The Rod-
well Files
TIPS FöR NyBöRJAREN  Läs The Law 
of Total Tricks, för den som precis 
lämnat nybörjarstadiet och... 
Trumvirvel... spela mycket!

per-ola cullin

NAMN  Peter Bertheau
KLUBB  BK S:t Erik
ÅLDER  37 år.
BOR  Täby
FAMILJ  Fru Kathrine, Nora 10 år 
och Markus 7 år
GöR  Bridgelärare, pokerspelare
DRIcKER  Coca-Cola
ÄTER  Det som bjuds
KöR  Honda CRV
BRIDGEPARTNER  Fredrik Nyström
SySTEM  Stark klöver, med en mil-
jard konventioner
SPELAR BRIDGE  En gång i veckan, 
men ganska mycket på Internet
SVAGHET  Låg lägstanivå
STyRKA  Bra partner och budgivare
FöREBILD  Erik Rodwell
STöRSTA FRAMGÅNG  OS-guld 2012, 
VM-silver, EM-silver och två vin-
ster i amerikanska Nationals
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  Abbot-
böckerna – stor underhållning
TIPS FöR NyBöRJAREN  Spela massor, 
gärna med och mot bättre spelare

peter bertheau

läser

gärna en

abbot-

bok

NAMN  Mats Axdorph
KLUBB  BK S:t Erik
ÅLDER  57 år
BOR  Stockholm
FAMILJ  Fru Ingrid, två utflugna 
döttrar
GöR  Tidigare tandläkare, numera 
pensionerad. Har tid för mina 
intressen.
DRIcKER  Allt som är gott.
ÄTER  Allt som är gott, har stort 
chokladintag.
KöR  SAAB 95
BRIDGEPARTNER Varierar, ingen fast 
partner i nuläget
SySTEM  Oftast dubbeltydig klöver
SPELAR BRIDGE  Två gånger i 
veckan, ibland på Internet
SVAGHET  Spelar för snabbt ibland
STyRKA  Kan få partnern på gott 
humör
FöREBILD  Bengt-Erik Efraimsson
STöRSTA FRAMGÅNG  Seger i Tylö-
Cupen i början på 80-talet som 
spelare – OS-guld 2012 som 
kapten
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  Krzysztof 
Martens Owl, Fox and Spider. Kan 
rekommenderas för den lite mer 
avancerade spelaren.
TIPS FöR NyBöRJAREN  Se hur bättre 
spelare gör

mats axdorph

kan få

partnern

på gott

humÖr

O S - G U L D Våra guldhjältar
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NAMN  Johan Upmark
KLUBB  BK S:t Erik
ÅLDER  35 år
BOR  Stockholm
FAMILJ  Tvillingsyster, halvbror
GöR  Mycket kortspel blir det
DRIcKER  Öl, Fernet och Ramlösa
ÄTER  Allt utom ananas
KöR  Har en Volvo, men inget 
körkort så jag letar chaufför
BRIDGEPARTNER  Många, men i 
viktigare sammanhang Fredrik 
Nyström. På klubben gärna med 
Daniel Gullberg.
SySTEM  Stark klöver och 5-5-4-2 
med transfersvar
SPELAR BRIDGE   På klubben ungefär 
en dag i veckan. Ca två helger i 
månaden samt en hel del bridge-
veckor runt om i Sverige och värl-
den. Nätet är perfekt för budträ-
ning, men det blir inte så mycket 
spel. Är dock en flitig bakblåsare.
SVAGHET  Sämsta grenen är nog 
spelföring. Hatar att spela dåligt 
och att förlora när jag känner att 
chansen finns, men det är nog både 
på gott och ont.
STyRKA  Budgivning
FöREBILD  Jörgen Lindqvist, men 
de som jag personligen har lärt 
mig mest av är Peter Bertheau och 
Fredrik Nyström
STöRSTA FRAMGÅNG  OS-guld 2012, 
5:a i VM 2007 och 2011.
TIPS FöR NyBöRJAREN  Spela 
mycket, helst med bättre spelare. 
Lyssna, men var inte rädd för 
att ifrågasätta. Analysera dåliga 
brickor, för ofta finns det något du 
kunde gjort annorlunda.

JOHAN UPMARK

NAMN  Fredrik Nyström
KLUBB  BK S:t Erik
ÅLDER  35 år
BOR  Stockholm
FAMILJ  Sambo med en icke bridge-
spelare
GöR  Spelar bridge och poker
DRIcKER  Det mesta, men öl före-
dras samt rött vin till god mat
ÄTER  Nästan allt men älskar 
skaldjur
KöR  Äger ingen bil
BRIDGEPARTNER  Johan Upmark
SySTEM  Stark klöver med mycket 
relä
SPELAR BRIDGE    Ca två gånger/
vecka, några helgtävlingar och en 
del bridgeveckor. Inget på Inter-
net. 
SVAGHET  Svårt att släppa misstag
STyRKA  Gör sällan misstag
FöREBILD  Meckstroth-Rodwell, 
om jag måste välja
STöRSTA FRAMGÅNG  OS-guld 2012, 
VM-silver i Verona 2006
TIPS FöR NyBöRJAREN  Läs Spelföra-
ren av Terence Reese, men inte om 
man är helt ny och spela så mycket 
som möjligt samt var självkritisk

fredrik nyström

NAMN  Krister Ahlesved
KLUBB  Uppsalabridgen
ÅLDER  45 år
BOR  I Stockholm
FAMILJ  Bor med Catharina 
Forsberg och Sofia
GöR  Driver S:t Eriks Bridgeskola 
med Catharina
DRIcKER  Rött vin
ÄTER  Gärna italienskt
KöR  Volvo
BRIDGEPARTNER  Jonas Petersson, 
Catharina Forsberg och ibland 
Olle Wademark
SySTEM  Stark klöver eller 5-5-4-2
SPELAR BRIDGE  1-2 gånger i veckan, 
ibland på Internet
SVAGHET  Många
STyRKA  Vill vinna
FöREBILD  Jörgen Lindkvist
STöRSTA FRAMGÅNG  OS-guld 2012, 
vunnit SM-par två gånger
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  The Rod-
well Files
TIPS FöR NyBöRJAREN  Läs How to 
Read Yours Opponent’s Cards av 
Mike Lawrence, fråga mycket och 
lyssna på vad duktigare spelare har 
att säga

KRISTER AHLESVED

Driver 

briDge- 

skola
spelar 

poker

O S - G U L DVåra guldhjältar
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Kvalet är avklarat. Efter en trög start 
har vi tagit oss till slutspel. När vi 
ser lottningen säger vi till varandra: 
”Israel, USA, Monaco och Italien, 
sedan är det klart!” –  samtidigt som vi 
skrattar lite.
 Så kommer då åttondelsfinalen mot 
Israel, som vi haft det så svårt mot 
i flera mästerskap, och spelet känns 
riktigt stabilt. De gick att rå på, trots 
att det började lite svajigt.
 Sedan kvartsfinal mot USA. Meck-
stroth, Rodwell, Hamman, Zia.... Ja, 
de har ju en sponsor också och om vi 
ska vinna är det nog där kilen ska slås 
in.
 När Jonas och Krister, som haft det 
lite tungt i början av turneringen, går 
in respektlöst och presterar grymt bra, 
samtidigt som de andra får en glöd i 
blicken jag aldrig sett tidigare, börjar 
en fantastisk känsla komma krypandes 
inombords.
 Sista segmentet. Vi sitter i rama-
salongen när giv två (tror jag) spelas. 
Vid alla bord (samma givar spelas i alla 
matcher och klasser) går man hem i 
”upplagda” 4s, men Sverige rappor-
teras ha gått en bet. Kapten Axdorph 
och ytterligare någon tror att det 
måste vara fel-scorat, men jag säger att 
man tyvärr inte kan slå in ett sådant 
fel i Bridgematen. Missmod sprider 
sig. Så kommer nästa giv upp på du-
ken och det smäller plötsligt till med 
20 imp till de goda!

 ALLA i ramasalongen blir stumma 
och undrar vad som hänt på dessa två 
brickor. Men resultaten stämmer vid 
båda borden. Johan hade åkt på ett 
perfekt försvar mot sina 4s och fann 
en rimlig spelplan som tyvärr ledde 
till bet. På den andra brickan landade 
”Meckwell” (Meckstroth–Rodwell) 
i 4 sang dubbelt, där Per-Ola fann 
det fantastiska försvar som ledde till 
+1700 mot världens mest meriterade 
par.
 Resten av segmentet var osannolikt 
spännande. Efter att 15 av 16 givar 
jämförts har Fredrik och Johan spelat 
klart och vi samlas utanför spelrum-
met. Jag går bort till USA:s coach Eric 
Kokish och NPC Donna Compton 
och säger: ”Why play the first 95 
boards when all is decided on the last 
one?”
 När ”Pocken” och Peter kommer ut 
fullständigt skriker vi: ”Vad lirade ni 
på sista???”
 +650 svarar Peter och jubel bryter 
ut. Vi har vunnit med 4 imp!!!!
 I just det ögonblicket föds tanken 
på guld hos mig.
 Semifinal mot europamästarna 
Monaco, som har ”seating-rights” 
(rätten att välja vilka av deras par de 
ska sätta mot våra) i första segmentet. 
Hur ska vi matcha laget? Vi sätter in 
Peter, Per-Ola, Fredrik och Johan 
med tanken att Krister och Jonas, 
som har minst internationell rutin av 

våra par, ska slippa möta ”Fantunes” 
(Fantoni–Nunes), som använder lite 
konstiga metoder både i budgivning 
och motspel. När vi senare själva har 
”seating-rights” matchar vi dem om 
möjligt mot Multon–Zimmerman 
(sponsor, men mycket duktig), i andra 
hand mot Helgemo–Helness. De må 
vara hur bra som helst, men norsk 
standard är i alla fall inte så jobbigt 
att möta som ”Fantunes’” metoder – 
och oj va’ bra det gick för Jonas och 
Krister mot världens kanske bästa par! 
”Monegaskerna” hade nog hoppats 
kunna koppla greppet på oss i dessa 
två segment men det gick helt enkelt 
inte – dörren var stängd!
 Sista segmentet. Den ”gamle” 
polske storspelaren, numera inhyrd 
som coach för franska öppna laget, 

OS ur coachens perspektiv

TEXT: JAN LAGERMAN, TÄBy  FOTO: PETER HASENSON, ENGLAND

coach Jan Lagerman reflekterar över OS-resan som 
ledde till Sveriges största internationella framgång.

Jan Lagerman, guld-coach.
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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.

Krysztof Martens, berättar för PO 
Sundelin att Monaco bara gick och 
väntade på detta segment, för då skulle 
ridån gå ner för Sverige. Monaco har 
fullständigt krossat sina motståndare 
i både åttondels- och kvartsfinal just i 
sista segmentet. Vi har en marginal på 
+25 imp när ridån gick upp. Tre givar 
senare återstår bara 4!  Det börjar bli 
tufft och en känsla av ”déja-vu” börjar 
spridas.
 Så kommer slammen. Monaco har 
tryckt in två maskslammar tidigare i 
matchen, som båda gått hem, men nu 
sitter trumfkungen singel bakom esset. 
Totalt tre trumf är utestående och det 
normala är att maska. Fantoni spelar 
en trumfhacka mot bordets E-D. En 
hacka följer från vänsteryttern och 
han går sedan ”ner i boxen”. Spän-
ningen är olidlig. Det känns som en 
evighet, men till slut maskar Fantoni 
i alla fall, precis som vi andra dödliga 
gjort – och går en bet. En euforisk 
känsla sprider sig. Dörren stängs för 
Monaco.
 En symptomatisk giv från matchen 
var, när Peter klev in i minus-zon med 

4s på

s K 10 x x x  3 x  2 d x  c E d kn x x

mot 43. Det var inte rätt i teorin då 
43 kan betas med bästa försvar (Jonas 
och Krister fick dock hem 43 vid an-
dra bordet), men den visade att våra 
grabbar inte tänkte vika ner sig. ”No 
fear” var för övrigt ett mantra under 
hela slutspelet. Vi skulle följa våra in-
stinkter och göra det vi trodde var rätt 
just då. Ingenting fick hindra detta. 
Ingenting.
 Finalen mot Polen, som lite över-
raskande slagit ut Italien på vägen, 
blev snarast ett antiklimax ur spän-
ningssynpunkt. Det hade vi inget 
emot! Våra spelare körde formligen 
över polackerna från start till mål. Ett 
och annat mindre lyckat bud smög sig 

in, men överskuggades av stundtals 
briljant spel som kännetecknades av 
en självsäkerhet som tog våra mot-
ståndare på sängen. De fick inget 
andrum.
 När Peters ”pokerspel” i budgiv-
ningen till 73 dubbelt med hemgång 
lyckades var guldet i praktiken klart. 
Vid andra bordet gillrade Krister en 
egen fälla som slog igen om motstån-
darna, när han fick behålla 6s dubbelt, 
som var nästan gratis.
 Balicki försökte senare redubbla sig 
tillbaka i matchen, med +600 till oss 
som resultat.
 Det var en fantastiskt välspelad final 
av ett av lagen, Sverige, som jag tror 
saknar motstycke i bridgehistorien. Vi 
hade den underbara känslan, att allt 
vi gjorde blev rätt och att vi hade alla 
svenska bridgespelare med oss. Fan-
tastiskt stort!
 Tack alla ni som stöttat och följt 
med oss på denna bridgehistoriska 
resa.
 Sist men inte minst – tack Mats 
Axdorph!! Att som rookiekapten gå 
in med ett så lugnt och självsäkert 
uppträdande var en starkt bidragande 
orsak till framgången. Det är spelarna 
som gör jobbet, men grundarbetet och 
matchningen står kaptenen för.

O S - G U L D

NAMN  Jan Lagerman
KLUBB  Näsby BS
ÅLDER  53 år
BOR  Täby
FAMILJ  Singel sedan ett par år
GöR  Programmerare. På fritiden 
är det bridge, dataspel och hundar 
(utbildad TL inom Svenska Bruks-
hundklubben).
DRIcKER  Gärna
ÄTER  Även det
KöR  Citroen ZX
BRIDGEPARTNER  Mårten Gustawsson
SySTEM  Stark klöver
SPELAR BRIDGE  Väldigt sällan
SVAGHET  Tappar koncentrationen
STyRKA  Budgivning
FöREBILD  Terence Reese
STöRSTA FRAMGÅNG  OS-guld 2012 
som coach, Allsvenskt guld 2004 
som spelare
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  At the 
Table  av Bob Hamman
TIPS FöR NyBöRJAREN  Läs Reese 
on Play och Expertspelet (båda av 
Reese). Spela med bättre spelare 
och skaffa en partner, helst i 
samma ålder som du, som har höga 
ambitioner.

jan lagerman

singel –

och tl  

för bruks-

hundar
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Lena Kärrstrand Nilsland vann under 
Bridgefestivalen SM för mixedpar till-
sammans med maken Mats. Helst vill 
hon inte spela några tävlingar alls.
 – Jag har inga tävlingsnerver och 
mår inte bra före spelstart.
 Den nervositeten byts nu mot en 
annan, när hon blir ny kapten för det 
svenska damlandslaget efter det att 
Henrik Noberius lämnade uppdraget 
efter VM förra året.
 Under en period har Roger Wik-
lund varit tillfällig kapten, bl a över 
Europamästerskapet i Dublin tidigare 
i sommar.
 Från och med OS i Lille, som spe-
lades i augusti, är det Lena Kärrstrand 
Nilsland som har kaptensansvaret.
 – Det här är något jag sett fram 
emot under flera år, säger den rutine-
rade spelaren.
 Hon kommer till ett mer eller 
mindre dukat bord. Så här skrev t ex 
Roger Wiklund om ett par av de nya 
landslagstjejerna, Cecilia Rimstedt och 
Ida Grönkvist.
 Det är en mycket spännande ny 
parkonstellation. Cecilia anses av 
många redan vara vår bästa spelare på 
damsidan, trots sin ålder. Ida är en av 
våra största talanger på samma front, 
med rutin från diverse juniorlands-
lag. Håller de ihop lär de frekventera 
damlandslaget i 50 år framöver.
 – Jag har fantastisk tur. Underlaget 

för svensk dambridge har aldrig varit 
bättre. Om två år är Sverige överlägset 
i Europa. Då har vi nog fem par vi kan 
gå runt på, säger nya kaptenen.
 – Vi måste ta tillvara tjejerna och 
vara rädda om dem. Det går inte bra 
hela tiden för någon och då måste vi 
finnas där. Det blir en viktig uppgift 
för oss.
 Nya kaptenen har också en annan 
viktig grundtanke.
 – Alla paren diskuterar sina fel en-
skilt. Det är a och o. Då ska inga andra 
par eller ledare lägga sig i.
 Din uppgift då, vad består den av?
 – Matcha rätt par mot rätt motstånd.
 Du kommer alltså inte att tala om 
hur de ska spela?
 – Spelar man i landslaget har man 

mer kunskap än vad jag har. Jag har 
visserligen varit med och spelat i 
många år och det är den erfarenheten 
jag ska delge. Jag hoppas jag kan till-
föra en hel del. En del rävtricks har jag 
trots allt lärt mig.
 Lena Kärrstrand Nilsland ligger 
inte på latsidan mellan mästerskapen.
 – Då det inte är mästerskap gäller 
det att ordna bra förutsättningar för 
träning och läger. Samtidigt ska man 
försöka lotsa in nya spelare.
 Då tekniken de senaste åren gått 
framåt med stormsteg, går det i dag 
att träna över nätet, bl a genom BBO 
(Bridge Base Online).
 – BBO är en fantastisk tillgång, så 
man behöver inte alltid träffas.
 Tidigare under året var det lands-
lagsuttagningar på Orust inför EM. 
Då var kapten Lena Kärrstrand Nils-
land på plats.
 – Det jag såg var att det finns flera 
par som har potential, säger hon.
 I EM, som avgjordes i Dublin i juni, 
blev det en sjunde plats för Sverige, 
för många lite av ett misslyckande.
 – Det var mycket upp-prat före 
EM. Jag tycker att de, för det mesta, 
spelade jättebra. Sverige kom sjua. Sex 
lag gick vidare och att inte ta sig vi-
dare ger kanske en negativ känsla, men 
man ska försöka ta till vara det bra 
man gjorde i stället, säger nya dam-
kaptenen Lena Kärrstrand Nilsland.

”Överlägsna i Europa om två år”
– nya damkaptenen sticker ut hakan

Lena Kärrstrand Nilsland, ny damkapten.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKöVDE

Det svenska damlandslaget har en ny kapten: Lena Kärrstrand Nilsland.
 Hon sticker ut hakan direkt.
 – Om två år är det svenska damlandslaget överlägset bäst i Europa, säger hon.
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