
Det var i Skövde allt började för snart 
20 år sedan.
 Då var det nästan ingen som trodde 
på idén med en Bridgefestival, där 
man samlade de olika SM-tävlingarna 
och där det också skulle finnas möjlig-
het att spela sidotävlingar.
 – Sommarfestivalen låg på arbets-
bordet i 5-6 år innan vi kom till skott, 
säger Micke Melander, verksamhets-
chef på Förbundet Svensk Bridge.
 Med facit i hand visade det sig att 
satsningen på en festival varit lyckad. 
Det visar inte minst det uppsving i 
deltagarantal Bridgefestivalen kan 
uppvisa.
 Nu är det dags för nästa utmaning.
 Nästa år ska det nämligen arrang-
eras en Vinterfestival.
 – Jag var med och drog igång festi-
valen i Skövde, säger Sixten Ek som 
tycker det är roligt att festivalen är 
tillbaka där den en gång började.
 – Det var bra gemenskap i Skövde 
med Billingehus och campingen bred-
vid varandra, men det blev för litet 
efter ett tag och vi fick sätta upp tält 
för att kunna spela. Festivalen har 
landat väldigt bra i Örebro.
 Men Skövde var inte den enda aktu-
ella spelplatsen för en vinterfestival.
 – Också Åre diskuterades, men det 
skulle bli för långt att resa, säger Six-
ten Ek.

 Geografiskt sett till antalet medlem-
mar i förbundet låg också Örebro och 
Jönköping bra till.
 – I det här området täcker vi in 
mycket bridgefolk. Nu blev det 
Skövde och där går det också att åka 
skidor, säger Sixten Ek.
 Idén om en vinterfestival har fun-
nits i många år.
 – Nu var det dags att prova något 
nytt. Dessutom är det ett jubileumsår 
2013, då förbundet firar 80 år, säger 
Micke Melander.
 För att nå status på Vinterfestivalen 
ska det arrangeras SM för mixedlag.
 – Mixed är internationellt sett den 
största klassen. Vi har aldrig arrang-

Nu blir det festival också på vintern

erat SM för mixedlag, säger Melander.
 Han tillägger:
 – Vi ska inte flytta några andra SM-
finaler till Vinterfestivalen.
 Finns det någon ekonomisk risk 
med arrangemanget?
 – Väldigt liten. Vi behöver t ex inte 
göra några stora investeringar jämfört 
med sommarfestivalen. När vi drog 
igång den hade vi knappt ett spelbord, 
säger förbundets verksamhetschef.
 Vinterfestivalen i Skövde pågår 
16-20 januari 2013 och förutom den 
öppna SM-mixedtävlingen i lag kom-
mer det att spelas sidotävlingar. Det 
utlovas också en danskväll på Billinge-
hus.

Micke Melander, förbundets  
verksamhetschef, ser fram emot  
den kommande Vinterfestivalen.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE 

I januari arrangeras den första Vinterfestivalen,  
där allt började – i Skövde.
 – För att nå status ska vi arrangera SM-lag i mixed 
för första gången under festivaldagarna, säger Micke 
Melander, verksamhetschef på förbundet.

F Ö R B U N D S I N F O  V I N T E R F E S T I V A L
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S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING PROBLEM 1

Nord spelar ut spaderknekt mot 63.

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

På trumfesset bekänner Nord med 
knekten och Syd med damen.
 En rutinerad problemlösare tar ut 
honnörerna i spader och ruter och slår 
ifrån sig i trumf – och går bet. Nord 
kommer in och vänder med klöver. 
Oops... Bättre hade varit att också in-
kassera klöveress. När du sedan spelar 
trumf och Syd kommer in i trumf är 
ingen skada skedd. Om Nord kom-
mer in tvingas man slå masken, men 
skulle han ha singelklöver som i den 
aktuella given så måste han vända mot 
dubbelrenons och man klarar sig trots 
att klöverdam satt fel.

LÖSNING PROBLEM 2

Väst spelar 5c (eller 6c). Nord spelar 
ut hjärterkung.

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

11 stick verkar säkert, så länge ingen 
kan stjäla den första spadern eller ru-
tern och hjärtern inte sitter 11-0. Saka 
spader på utspelet och på hjärteress. 
Ta spaderess, stjäl en spader, fortsätt 

med trumf till bordet, stjäl den sista 
spadern och trumfa ut med bordet 
inne. Ruter till knekt säkrar hem-
gången. 
 12 stick är inte lika säkra, men med 
lite tur ordnar det sig. Allt som krävs 
är rutern 3-3 med båda honnörerna 
hos Syd eller delade honnörer. 4-2 går 
också bra om Syd har honnör-nia eller 
Nord har 9-x.

LÖSNING PROBLEM 3

Vad är bästa chansen – eller snarare 
den minst dåliga – att få hem storslam 
i spader?

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

Nord spelar ut klöverkung. Med 
trumf ut hade det krävts singelkung 
i någon rödfärg och att den andra 
rödfärgsmasken skulle gå bra. Klöver-
utspelet ger dig möjlighet att maska i 
båda färgerna.
 Saka bara en av de röda damerna på 
klöveress och spela knekten i den färg 
du sakat. Slå sedan den andra masken 
två gånger.
 Vilken dam ska du saka? 
 Givetvis hjärterdam. Varför det? 
Faran är att Nord har singelton  i 
den färg där du vill maska två gånger. 
Eftersom du har sju hjärter och bara 
sex ruter så är faktiskt risken för hjär-
tersingel cirka dubbelt så stor som för 
rutersingel.

LÖSNING PROBLEM 4

Nord spelar ut klövernio mot dina 4s
trots att Syd öppnat med svaga 23 (6-8).

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

Som sagt, det sitter inte bra med trum-
fen 2-0,  E-D uppenbarligen bakom 
ruterkungen (utspelet tyder på att Syd 
har D-kn i klöver till sina hjärtergub-
bar) och båda hjärterhonnörerna fel. 
 Efter klöverkung tar du för trum-
fess och får de dåliga nyheterna. Nord 
kan petas in i trumf men slår ifrån sig 
med klöver och du kan inte undgå att 
förlora två ruterstick och minst ett i 
hjärter.
 Missade du något? Jajamensan! 
 Ta över klöverkung med esset och 
stjäl en klöver innan du spelar två 
gånger trumf.  
 Om Nord vänder med klöver stjäl 
du på bordet och kastar en ruter från 
handen. Ruter till kung och Nords ess 
tvingar fram en ny favör – antingen 
reser han ruterknekt eller också envi-
sas han med dubbelrenonsvändor som 
du stjäl på bordet och blir av med en 
av dina hjärter.
 Om han i stället för klöver slår ifrån 
sig med ruterhacka vinner du den och 
ger bort en ruter, stjäl nästa ruter, spe-
lar trumf till bordet och hjärter mot 
knekten (alternativt låter Nord få två 
ruterstick varvid du sakar en hjärter 
och inväntar dubbelrenonsvändan för 
att bli av med din sista hjärter).  
 Skulle han spela ruteress och hacka, 
så tar du den för kungen, går till bor-
det i trumf eller hjärter och släpper 
åter in Nord i ruter medan du sakar 
en hjärter som nyss. Nord har ju bara 
lågfärger kvar och måste ge dig en 
dubbelrenonsvända.

Lite svårare... Lösningar
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LÖSNING PROBLEM 5

Du spelar 6s sedan Syd klivit in med 
12 på Östs starka klöver. Nord spelar 
ut sin singelruter.

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

Efter ruteress och spaderess som Syd 
bekänner med knekten på verkar det 
troligt att trumfen sitter 3-1. Om du 
trumfar ut har du för få trumf kvar 
att stjäla två hjärter på bordet eller tre 
ruter på handen. Om Nord får behålla 
en eller två trumf så finns risk för ru-
terstöld.
 Ta för säkerhets skull ut trumf-
kungen – Syd kanske har lappkastat 
knekten från dubbelton. Spela sedan 
hjärter till handens ess och fortsätt 
med ruter mot bordet. Om Nord stjäl 
i luften kan du senare saka en klöver 
på ruterkung och korsstjäla. 
 Men Nord sakar klöver.  
 Du tar för ruterkung, inkasserar 
hjärterkung och fullföljer med coup 
de grace – en ruter som du sakar 
klöversjuan på! Nord gör sig av med 
ännu en klöver.
 Syd fortsätter bäst med ruter som 
du stjäl med trumfnian. Nord sakar 
klöver igen. Du tar för klöveress, 
stjäl en klöver lågt och avslutar med 
hjärter till bordets trumffemma och 
hög korsstöld för dina två återstående 
trumf.

LÖSNING PROBLEM 6

Så var det Bernasconis 4s med trumf-
utspel. Väst vinner trumfutspelet på 
handen och måste (tro mig) spela tre 
gånger hjärter till högstöld på handen. 

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

 
 Nord sakar... 
 A) ...en ruter.
 Fortsätt med klöver till bordets ess 
och saka en klöver på hjärter. Öst kan 
fortsätta med klöver, ruter eller trumf,  
men en klöverstöld ger hemgången.  
 B) ...en låg klöver.
 Spela klöver mot bordet. 
 B1) Om Nord sätter i kungen får 
han behålla sticket. Efter spaderkung 
och klöveress följer hjärter till stöld. 
Nord kan stjäla över och ta för ru-
teress men måste ge Väst stick för 
ruterkung varvid bordets sista klöver 
försvinner.  
 B2) Om Nord inte sätter i klöver-
kung får Östs ess vinna sticket. Efter 
spaderkung stjäl Väst en hjärter och 
Nord kan som nyss stjäla över men 
måste efter klöverkung och ruteress ge 
Väst stick för ruterkung. 
 C) ...klöverkung.
 Nu blir det lite värre. 
 Fortsätt med trumf till knekten.

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

C1) ...om du nu stjäl hjärter kan Nord 
stjäla över och slå ifrån sig med klöver 
till Syd som vänder med ruter. Om du 
sakar klöver på hjärtertian så fortsätter 
Syd med ruter till Nords ess (!), varpå 

spaderfortsättning innebär att du för-
lorar två klöverstick. 

 C2) Men ge i stället bort en ruter.

 C2.1) Om Nord nu skulle ta över 
Syds knekt med esset och fortsätta 
med trumf petar du in Syd i hjärter 
och får hjälp med klövern (eller ett 
ruterstick). Slår Nord i stället ifrån 
sig med klöver så tar du för esset och 
sakar klöver på hjärter. Nord kan vis-
serligen också saka klöver men för-
svaret kan inte få mer än en överstöld. 
Bordets sista klöver försvinner ju på 
ruterkung. Hänger ni med? 

 C2.2) Nord låter alltså Syd vara inne 
på ruterknekt.  
 En eventuell ruterfortsättning med 
damen Syd stjäl du, trumfar ut och 
släpper in Syd på hjärtertian för att få 
klöverhjälpen.  
 Spelar han hjärtertian i stället för 
ruterdam, sakar du klöver. Om Nord 
också gör sig av med en klöver stjäl 
du sedan Syds ruterdam (klöver är ju 
favör), trumfar ut och slår ifrån dig 
med klövertio som fäller Nords nia. 
Syd har bara klöver kvar och tvingas 
ge bordet två klöverstick.
 Nord behåller alltså sina två klöver. 
Syd fortsätter med ruterdam – klöver-
honnör är favör som nyss. 
 Skulle Nord ta över ruterdam med 
esset så stjäl du, tar en klöverstöld och 
ruterkung för tio stick.  
 Om han inte tar över ruterdam går 
det illa om du stjäl. Efter klöverstöld 
kommer du inte tillbaka till bordet 
utan förlorar en trumf och ett klöver-
stick för en straff.  
 Men saka klöveråttan på ruterdam. 
Sedan kan du stjäla en klöver och 
fortfarande ha tillräckligt med trumf 
kvar på bordet till ruterstöld och ut-
trumfning. 
 Om du klarade alla vindlingar utan 
hjälp i detta problem så får du en 
stjärna i min bok!!!

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R
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Stena Line CupStena Line Cup
– Svensk Bridge firar 80-årsjubileum med guldregn!

 

Stena Line Cup är en guldtävling  
öppen för alla medlemmar i FSB.

Samla ihop ert favoritlag, anmäl er och 
spela om guldpoäng från första matchen! 

Två matcher är garanterade lokalt, 
därefter KO-matcher och en slutlig final 

ombord på en av Stena Lines vackra båtar! 

Vi startar i februari 2013...

Från den 14/9 finner du mer information på: 
www.svenskbridge.se/stenalinecup

MISSA INTE ÅRETS TÄVLING!

Förbundet Svensk Bridge firar nästa år 
80-årsjubileum.
 En del i firandet är guldlagtävlingen 
Stena Line Cup. Bakom idén står Med-
lemskommittén och förbundsstyrelsen 
fattade snabbt tycke.
 – Vi hoppas kunna presentera allt 
kring tävlingen i slutet av september och 
det är också då vi kommer att börja lan-
sera evenemanget på bred front, berättar 
Roger Wiklund.
 Stena Line Cup är en lagtävling i cup-
form där förbundet sneglat över sundet, 
på den danska tävlingen Vinoble Cup.
 – Helt klart är det den främsta inspi-
rationskällan och vi har också diskuterat 
en hel del med det danska förbundet om 
hur de har lagt upp sin tävling.

GULDPOäNG FRÅN FÖRSTA MATCHEN

Hur kommer tävlingen att gå till?
 – Man spelar hela tiden mot det lag 
som ligger geografiskt närmast. Cirka en 
omgång i månaden ska spelas, beroende 
på hur många startande lag vi får. Täv-
lingen är som sagt öppen för alla våra 
medlemmar och man spelar om guldpo-
äng från match ett, säger Roger Wiklund.
 Hur många lag räknar ni med?

 – Vi har skissat för allt mellan 100 
och 1000 lag.
 Vad kostar det att vara med?
 – För att locka så många spelare som 
möjligt att ställa upp är vår grundtanke 
att man får betala startavgift per omgång, 
det vill säga att vi kommer att försöka 
hålla nere avgiften så mycket det går. 
En gissning är att startavgiften, förutom 
eventuella lokala bordsavgifter, blir om-
kring 250 kronor per lag och omgång.
 Än så länge är det för tidigt att prata 
om prispengarnas storlek.
 Är det en tävling som bara riktar sig 
till sverigeeliten?
 – Absolut inte. Det här är en chans 
för alla medlemmar att få kriga om guld-
poäng. Vi vill se alla medlemmar ställa 
upp i Stena Line Cup, gammal som ung, 
rutinerad som orutinerad. Varje omgång 
kommer att lottas med hänsyn till lagets 
uttalade hemmaort, vilket innebär att 
resorna i början av cupen kommer att 
hållas till ett minimum, allt för att även 
de som bara är vana att spela på sin hem-
maklubb ska ställa upp.
 Blir det succé tror Roger Wiklund att 
det kan bli en fortsättning på cupen.
 – Men vi vill inte på något vis bli en 

konkurrent till lokala ligor och liknande. 
Vi är väl medvetna om att det inte vimlar 
av luckor i tävlingskalendern, säger han.
 Är det en efterfrågad tävling?
 – Inte på det viset att telefonerna gått 
varma om att vi borde arrangera en så-
dan här tävling. Däremot har det varit en 
positiv respons, då vi frågat runt bland 
spelare och klubbar, innan vi tog beslutet 
om att genomföra den.

FINAL PÅ STENA LINE

Finalspelet avgörs på Stena Line i må-
nadsskifter oktober-november nästa år. 
Men redan i februari börjar det spelas 
om guldpoängen runt om i landet.
 – Det är en hel del bitar som skall falla 
på plats, men grundtanken är att fina-
len spelas ombord på Stena Germanica 
mellan Göteborg och Kiel. I anslutning 
till finalspelet skissar vi också på någon 
form av guldpartävling.
 Har ni fått någon respons redan nu?
 – Med tanke på att allt som egentligen 
finns för närvarande är lite ”flyers” och 
affischer, har vi fått en väldig respons! 
Det ska bli väldigt kul att fira vårt för-
bunds 80-årsjubileum med den här 
tävlingen under hela 2013, säger Roger 
Wiklund i förbundets medlemskom-
mitté.

Svensk Bridge firar 80 år 2013 och det med en guld-
tävling för lag.
 En tävling bara för eliten?
 – Absolut inte. Det här är en chans för alla 
medlemmar att kriga om guldpoäng och vi vill se alla 
våra medlemmar ställa upp i Stena Line Cup, säger 
medlemskommitténs Roger Wiklund.
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Bridge-Weekend 
Trivselbridge – 4 nivåer

     2-4 nov 2012
på Ystad Saltsjöbad

 
 

Välkommen att spela vid havet.

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

www.rogersbridgeskola.com

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

Arrangemanget är på nivå trivselbridge 
och vänder sig från nybörjare till den  

hyfsade klubbspelaren.

Förläng sommaren på Malta, hotell in-
vid havet, svensk lokalguide samt dag-
ligt bridgespel. 4 - 11 NOV.

London  fotboll, musikal & bridge
London har så mycket att erbjuda; fot-
boll - en verklig folkfest,  musikal - stort 
utbud samt bridgespel på Englands 
största bridgeklubb – Young Chelsea.   
7 - 11 DEC, 8 - 12 MAR

Historiska Malta

Bokning: ReseSkaparna event & resor
08 - 94 40 40 www.reseskaparna.se

BRIDGERESOR

Spännande Östeuropa 
Krakow, Slovakien med Bratislava, Tatra & Wien

Vi får uppleva Slovakien tillsammans 
med Jana Melichárková och vår kun-
skap fördjupas om de forna öststaterna.  
Följ med på en spännande bridge- och 
kulturresa. 22 - 28 APR 2012

Information om bridge och resa:
www.kopensol.nu               0171 - 37 76 9 

svensk bridge sep 2012 Reseskaparna.indd   1 2012-08-23   17:20:29

Krydstogt med bridge til 
Rio de Janeiro og Caribien

18 nætters krydstogt  med mange  
destinationer i Brasilien og Caribien  

samt bridgeturneringer

22 dage fra  kr. 23.500.   Rejs med det 
enestående 5* skib, Azamara Quest, 
som kun  har plads til  690 passagerer.
Yderligere information: se vores hjem-
meside www.tritonbridge.dk og kom til 
vores info-/bridgedag i Blakset Bridge 
Center den 23. september 2012, hvor vi 
efter information om vores bridgerejser, 
spiser frokost og spiller bridge pris kr. 225.
Afrejse: Kastrup Lufthavn, København
Afrejse: 10. februar 2013

www.Tritonbridge.dk
Tilmelding og information: 
Triton Rejser ApS  tel.(45) 20942090/ 
(45)22217558 eller mail@tritonbridge.dk
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Tre unga bridgeexperter går och 
vandrar längs stranden inför en stor 
bridgeturnering, då de plötsligt får syn 
på en märkligt formad flaska. Den ena 
spelaren tar upp flaskan och putsar 
den lite med skjortärmen. Plötsligt 
flyger en ande ur flaskan!
 Mitt namn är Zi Ham Chag – mäs-
terlig ande i bridge”. Jag kan uppfylla 
vilken önskning ni än må ha. Om ni 
inte blir nöjda med min gåva, måste 
jag återvända till flaskan och vänta 
där i tusen år. Blir ni nöjda, då blir jag 
istället fri! Som de typiska bridgespe-
lare de var, hade de inte något annat 
i tankarna än att finna en fjärde man 
för att få spela bridge. Om denna ande 
verkligen var så mästerlig, kunde de 
säkert få lära sig ett och annat mäster-
ligt spel?

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
   Anden

 3s pass 4s 
53 pass pass pass

Sittande vid vattenbrynet gavs denna 
giv.
 Väst spelade ut spadertvå och 
bordet spelade på spadertre. Anden 
funderade länge. Efter en lång stund la 
anden spaderfyra!
 Då Syd stack med spadersju hop-
pade Väst i taket.
 – Nu får det vara nog! Anden är 
helt klart en bedragare, skrek han.
 Syd och Nord var eniga med Väst, 
då det var självklart att någon som 
kunde tillåta spelföraren vinna ett så 
billigt stick, omöjligen kunde vara 
någon mästerlig ande. 
 Efter att ha stoppat tillbaka anden i 
flaskan och kastad den så långt ut till 
havs de bara kunde, fortsatte de tre sin 
promenad.
 Senare på kvällen visade de handen 
för den fantastiske analytikern Mi-
chael Rosenberg. De förväntade sig att 
han skulle skratta ikapp med dem över 
andens absurda spel.  Till deras stora 
förvåning studerade Michael given 
högtidligt i flera minuter utan att säga 
ett ord. Till slut, med tårar i ögonen, 
tog han bladet ur munnen:
 – Ni har gjort ett oförlåtligt miss-
tag! Problemet med denna giv är att 
Syd har ett överflöd av stick, men han 
kan inte komma åt bordet med mindre 
än att motståndarna tillåter det. Så vid 

TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

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

M A G I S K  B R I D G E  Z I A

 
Bridgeanden

första anblicken ser han ut att tappa 
ett stick i spader, ett i hjärter och ett 
i klöver. Men om Öst spelar normalt 
och vinner första spaderronden och 
fortsätter i spader (eftersom alla andra 
vändor ger spelföraren en ingång på 
bordet), kommer Syd att stjäla med 
hjärtertio och spela hjärteråtta till 
bordets nia. Öst måste sticka med es-
set, men denna gång kommer vad han 
än spelar ge spelföraren ingången till 
bordet – och klöverförlorarna försvin-
ner på den gående ruterfärgen. Inte 
med en gång, givetvis, för Öst kan 
stjäla den fjärde rutern, men Syd kan 
stjäla över och ta sig in på bordet igen, 

Zia Mahmood.
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M A G I S K  B R I D G E  Z I A

genom att spela hjärtertvå till trean för 
att inkassera den femte rutern.
 – Men, otroligt nog, genom att låta 
spelföraren vinna första stick med spa-
dersju, undgår Öst inpetningen. När 
Syd spelar hjärteråtta till nian, kan Öst 
spela sig fri med spadertio. Syd kan 
inte saka en förlorare, för då kommer 
Väst att sticka över och spela klöver. 
Om Syd istället stjäl spadertio kan han 
aldrig komma in på bordet, utan måste 
förlora två klöverstick till slut.
 – Självklart, fortsatte Michael, 
borde Syd ha lagt spaderåtta från bor-
det i stick ett. Öst kan inte låta bordet 
få vinna detta stick, för då skulle Syd 
direkt kunna gå på rutern. När han då 
täcker spaderåtta, kommer spelet fort-
sätta som jag beskrivit det nyss.
 – Men då spelföraren gjorde den 
uppenbara fadäsen att lägga lågt från 
bordet i första stick, fann anden det 
vackraste motspelet i bridgehistorien. 

SÄLLSKAPET
RONNEBY
100 ÅR

Vi firar med med att anordna en 

GULDBAROMETER
Lördagen 13 oktober kl. 10.00

Softcenter, Ronneby  •  24-36 par
Mer info: Sydöstra Sveriges BF hemsida

Och ni, era idioter, kastade tillbaka 
honom i havet!

Denna giv är hämtad från Géza Ott-
lik och Hugh Kelseys fantasiska bok, 
Adventures in Card Play. Om du 
tyckte att det var svårt att hänga med 
beklagar jag det verkligen, men given 
är så vacker att jag bara inte kunde 
motstå att visa den för omvärlden!

Bridge Base Online (BBO), är de nordiska 
bridgespelarnas mötesplats på Internet. Att spela 
bridge här är trevligt och framförallt lärorikt.

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

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

BRIDGERESA  
�ll sköna Thailand 
29 januari ‐ 19 februari 
Trivselbridge & Robba varje dag 
Silvertävling och 5‐bästa‐lista 
Pris inklusive yg och boende  

Kr 16500—19500  
Tävlingsledare 

Christer Cedergren  
E‐post: info@kopensol.nu 

Tel. 0171‐377 69 
Club TravelEd 

Flugsvampsvägen 107  
141 60 Huddinge  

Telefon 08‐501 64 201, 501 64 207 
E‐post: info@traveled.se 

Blogg:  
h�p://clubtraveled.blogspot.com 



   BR IDG E  SEP TEM BER 20125 4

I N T E R N A T I O N E L L T  J V M

Tio spelare plus kapten Per Leanders-
son satte sig på flyget till Köpenhamn 
tisdagen den 24:e juli för att väl där 
byta till Shanghai-flighten. Hur flyg-
bolagens priser fungerar kan vara lite 
svårt att begripa. Framförallt blev vi 
lite förundrade, när vi väl på plats fick 
höra att det danska laget fick billigast 
biljetter genom att flyga via Amster-
dam och det holländska istället via 
Zürich. Hade det funnits ett schwei-
ziskt lag med i tävlingen hade de för-
modligen flugit via Rom.
 Det yngre laget anlände till Tai 
Cang, en ”förort” till mångmiljonsta-
den Shanghai, med högt ställda för-
väntningar och förhoppningar. Målet 
var medalj, något som på förhand inte 
alls verkade långt borta. Laget bestod 
den här gången av Simon Ekenberg–
Simon Hult (Kalmar/Västervik), Ola 
och Mikael Rimstedt (Harplinge) samt 
Ida och Mikael Grönkvist (Örebro/
Uppsala).
 Den med gott minne noterar att 
detta till fem sjättedelar är laget som 
tog en efterlängtad medalj under EM 
i Bulgarien och att dessa komplettera-
des med undertecknad. De fyra som 
var med i JVM 2010, ”Simonerna” var 
då inte med, var mycket sugna på att 
förbättra den delade femteplats som 
man då hamnade på efter en snöplig 
förlust mot Nederländerna i kvarts-
finalen. Detta blev dock tyvärr inte 
fallet. Andra lag som förväntades vara 

med långt i slutspelet var Polen och 
USA1 med Frankrike och Israel som 
bubblare.
 Tjejlaget bestod även det i stort sett 
av samma spelare som deltog i Bul-
garien, men då Ida bytt lag fick Erika 
Rodin (Stockholm) ersätta henne och 
göra internationell mästerskapsdebut 
i par med Irma Petersen (Göteborg) 
i lag med Catrin Wahlestedt (Karls-
krona) samt Irmas äldre syster Moa 
Petersen (även hon Göteborg). Laget 
kom på femteplats i EM, men låg med 
en halvlek kvar av tävlingen på brons-
plats. Därför fanns vissa förhoppning-
ar om en topp fyra-placering i kvalet 
och därmed avancemang till semifina-
lerna. Favoriter var på förhand Polen 
och Holland, favoritskap som infria-
des då båda lagen var i särklass igenom 
hela tävlingen. Polen besegrade till sist 
Holland i finalen.

HALVKNACKIG START

Väl på plats möttes vi av en ordentlig 
värme som i kombination med mycket 
fuktig luft gjorde att vi inte spende-
rade mer tid än vad som var absolut 
nödvändigt utanför luftkonditione-
ringens räckvidd. En promenad till 
och från spellokalen från hotellet på 
knappa tio minuter var fullt tillräckligt 
för att börja svettas så mängder med 
vatten konsumerades under och mel-
lan spelet. 
 Det började halvknackigt i både 

klasserna och för tjejerna lyfte det ald-
rig riktigt och man föll tillbaka i fältet 
mot slutet. Det yngre laget lyckades 
slå de flesta av de bättre lagen, men 
åkte på rejäla smällar mot lite sämre 
lag. Vändningen kom dock i omgång 
tio mot medaljkonkurrenten Frank-
rike, som tvålades dit med 24-6. En av 
de större svingarna i matchen kom när 
jag med

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

lyssnade till följande budgivning i zon 
mot ozon:

SyD	 väSt	 norD	 öSt
pass pass 1NT pass 
2c* pass  22* pass 
23* pass 43* pass
pass pass

TEXT: MICKE GRÖNKVIST, UPPSALA

I årets världsmästerskap för juniorer deltog Sverige med två lag. 
Det yngre laget kvalificerade sig genom att ta brons vid EM förra 
sommaren medan tjejlaget fick chansen efter ett sent återbud.

Juniorlandslaget föll i VM-kvartsfinal

Ida Grönkvist.
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I N T E R N A T I O N E L L T  J V M

Syd gjorde en mild invit med fem-
kortshjärter via högfärgsfråga med 
negativt svar, en invit som Nord utan 
någon betänketid la på. 
 Jag skulle spela ut. Många hade, 
utan att tänka, spelat ut ruterdamen. 
Jag tog mig i alla fall en liten lutare 
innan jag valde utspel. Motståndarna 
har ungefär 24 honnörspoäng så min 
partner har bra kort. Att spela ut ruter 
är säkert rätt om vi skjuter igenom 
bordets ruterkung och spelföraren har 
(minst) tvåkortsruter, men om han är 
kort i någon färg är det säkert ruter 
med tanke på att jag har sexkortsfärg. 
Om det antagandet stämmer är han 
någorlunda lång i klöver, vilket inne-
bär att vi borde kunna få ett klöver-
stöld. Jag spelade därför ut klöver is-
tället för den säkra ruterdamen. Detta 
blev en succé, när hela given var:

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

Ida tog klöveress och fortsatte i klö-
ver. Bordet vann, men när spelföraren 
begärde hjärter från bordet gick Ida 
upp med trumfesset och vände med 
mer klöver, som jag kunde stjäla. 
Spadervändan duckades till Idas kung 
och med felgiss på den fjärde klövern 
(högstöld och toppning) fick vi två 
något tursamma bet.
 Simon och Simon kom i 43 med 
Nord som spelförare. Ruternio spela-
des ut. Det var inte självklart att klara 
hemgången, men en försiktig spelfö-
ring ledde till målet och resulterade i 
11 imp till Sverige.

 Efter denna match lyckades vi vinna 
samtliga matcher utom den mot Polen 
(förlust med 1 imp) och vi gick vidare 
till kvartsfinal som fyra. Detta innebar 
att vi inte fick välja motståndarlag, 
utan blev tilldelade Israel som kom 
femma i gruppspelet. 
 Vi inledde matchen med 10 imp:s 
”carry-over”, men den ledningen för-
svann i första setet med mer därtill. I 
andra segmentet bjöd israelerna två 
slammar som gick hem. Den ena var 
riktigt bra. Den andra hängde på en 
mask, när man förfogade över såväl 
knekten som tian i nyckelfärgen. När 
masken gick kostade den given 26 imp 
(13 till Israel istället för 13 till oss) 
och med den andra slamsvingen låg vi 
under med 30 imp. Hyfsat spel i det 
tredje segmentet gjorde att vi tog till-
baka 5 imp. I det sista segmentet fanns 
det flera chanser att vända matchen,  
bl a detta spelföringsproblem:

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

Vid båda borden spelade Syd 5c. Väst 
hade bjudit spader på tvåläget. Utspe-
let var spaderess och därefter slog Väst 
ut sig i klöver, som gick till damen. 
Israelen la knekten från bordet och 
vann med esset innan han stal en spa-
der högt, gick in i trumf och stal ytter-
ligare en spader högt. Nu spelade han 
hjärter till mask innan han trumfade 
ut, la ner hjärteress och spelade mer 
hjärter, men Väst sakade. En bet. 
 Simon ”Eken” Ekenberg fick sam-
ma motspel, men vann med klöver-

kung och slog direkt en hjärtermask. 
Tian kom bakom. Sen stal han en spa-
der högt, gick in i trumf och stal ytter-
ligare en spader. Nu skulle han gissa 
om det sitter K-x rätt eller 10-9/10-8 
bakom i hjärter (med 3-3 går man all-
tid hem oavsett plan). Då Väst bjudit 
spader är förstås det andra alternativet 
mer troligt. Om han då spelar hjärter-
dam från bordet måste Öst täcka från 
K-8-x-x och bordets 7-6 växer, så att 
en ruterförlorare kan sakas. Eken spe-
lade dock tyvärr låg hjärter till esset 
och var ohjälpligt bet. 
 Notera dock att israelens spelplan 
inte kunde leda till hemgång, eftersom 
han saknade ingångar för att kunna 
både spela hjärterdam och sedan häm-
ta hem sitt hjärterstick. Väl värt att 
lägga på minnet är att med 10-9-8-x 
framför bordets D-7-6-x/kn-7-6-x 
bör man lägga av sig en av de höga 
hackor na när spelföraren slår sin mask 
för att ge denne ett förlorande alter-
nativ, ett ”falsecard” som i alla fall jag 
inte sett tidigare. 
 Ett konstigt beslut av en av isra-
eliskorna var, när hon inte uppvärde-
rade denna hand till en sangöppning i 
första hand i pluszon:

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

Något oväntat kostade det beslutet oss 
12 imp. När röken skingrat sig hade 
vi förlorat kvartsfinalen med 7 imp. 
Det nederlaget kändes ännu tyngre än 
förlusten för två år sedan. 
 Israel åkte sedan ut i semifinal mot 
USA 1, som förlorade finalen mot 
Polen klart. Bronset fick till Frankrike 
medan Sverige alltså än en gång blev 
utan medalj. Vi blev dock ett äventyr 
rikare och tackar Svensk Bridge för 
äran att få representera Sverige. Vi 
utlovar revansch i EM i Polen nästa 
sommar!
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Fråga Bridge
Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas 
till Bridge. Våga fråga! E-posta till bridge@svenskbridge.se!

HUR SäTTA IN PENGAR PÅ BBO?

Jag läste med intresse guiden till BBO 
i ett tidigare nummer. Nu har jag en 
fråga angående tävlingarna, som spelas 
fredag och söndag. Tidigare har jag 
läst att det kostar pengar att spela där 
och att man ska sätta in pengar på ett 
konto. Stämmer det? 
 Får man bronspoäng på dessa täv-
lingar?

Agneta Larsson
 

SVAR DIREKT

Tävlingar på BBO Nordic kostar 
BB$2 per spelare och tävling. För att 
kunna betala avgiften måste det finnas 
pengar på ditt BBO-konto. 
 BB$ (Bridge Base $) är BBO:s egen 
valuta. 1 BB$ motsvarar 1 USD, dvs 
omkring 7 kronor. BB$ kan enbart 
användas på BBO. Att köpa BB$ är 
inte särskilt komplicerat. Du sätter in 
en liten summa med ditt kreditkort 
och ett annat alternativ är att nyttja ett 
PayPal-konto.
 På www.svenskbridge.se under 
informationen om BBO Nordic finns 
en beskrivning hur du gör för att sätta 
in pengar samt sedan använda dig av 
dessa. 
 I BBO Nordics tävlingar delas det 
både ut svenska bronspoäng samt 
BBO-mästarpoäng. 

Peter Ventura, Red.

BÖCKER OM UTSPEL

Jag vill gärna ha exempel på böcker 
om utspel, både mot både sang och 

trumf. Har sökt böcker, men hittar 
inget.

Jonny Nilsson, ny i gemet

SVAR DIREKT

Om du blir en bra utspelare kommer 
du att lyckas rätt väl i bridge, även om 
din budgivning, spelföring och fort-
satta motspel är ordinärt. Det enskilt 
viktigaste momentet på en bridgegiv 
är nämligen utspelet. Det kortet kan 
åstadkomma fler svingar än något 
annat. Utspelet är ett unikt kort – det 
enda som spelas utan att man sett trä-
karlen. Det innebär att du aldrig kan 
vara säker på att göra det bästa valet 
och du måste hålla dig till generella 
principer.
 Det finns en mängd böcker som 
behandlar konsten att spela ut. Så 
sent som i det förra numret av Bridge 
rekommenderade Anders Wirgren 
engelske stjärnspelaren Andrew Rob-
sons serie med småböcker, bl a den 
om utspel. Böckerna är översatta till 
svenska av Sven-Olov Flodqvist.
 Framlidne Jan Wohlins bok om 
utspel är även den mycket populär.
 Är engelska inget hinder, kan jag 
också rekommendera Opening Leads. 
I den boken lär populäre Mike Law-
rence dig att förbättra dina odds som 
utspelare.
 Samtliga böcker finns att köpa på 
www.bridgeforlaget.se. Där finns även 
mer utförlig information om böck-
erna.

Peter Ventura, Red.

F R Å G A  B R I D G E  B B O

 LANDET RUNT

UDDA BUDGIVNING

Denna ovanliga budgivning hämtar vi 
från Gävle BK, där Monica Hedström 
och Kjell Björklund satt Öst-Väst.
 Väst plockar upp följande hand:

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

Syd öppnar med 1s, femkortsfärg, 
och Väst väljer att  kliva in med 23. 
Nord passar och partnern på Öst 
plats höjer till utgång, 43. Syd passar 
och nu var Väst intresserad av slam. 
Essfråga brukar inte vara att rekom-
mendera med en renons, så Väst bjöd 
istället kontrollbudet 4s. På det följde 
tre pass!
 Nord, Syd och Väst såg ut som frå-
getecken, men till slut spelade Nord ut 
sin singeltrumf. När det inte blev ett 
klöverutspel, visade det sig bli 13 lätta 
stick i 4s – och en ren topp för Öst-
Väst. Så här såg given ut:  

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt
1s 23 pass 43 
pass 4s pass pass 
pass

I alla övriga spaderkontrakt var Öst 
spelförare. Då hade Syd kunnat spela 
ut klöveress följt av -kung och där-
med hållit kontraktet i ett övertrick. 
Efter en spektakulär budgivning var 
det bara Monica Hedström och Kjell 
Björklund som lyckades få spelfö-
ringen på Västs hand!
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Gösta Nordenson
Einar Jönsson 

K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D E T

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

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

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

KORSORDET 4/2012
VÅGRäTT
  1) Ett abrupt uppvaknande vill jag  
 och andra grabbar minnas (6).
  3) Är man väl kulinariskt i   
 kannibalens gryta (6).
  6) Klassiskt avsked (6).
  8) Kan stå till buds då öppnaren vill  
 bjuda (7).
  9)  Sådant tänker man nog inte på   
 när man går på konstauktion (7).
11) Läsbart, men ger också namn åt  
 något vackert hörbart (5).
12) 2012 (5).
13) Dimma (7).
16) Lösningen blir rätt om Du löser  
 snabbt och lätt (7).
18) Schackdrag, men det är inte det vi  
 synonymt tänker på (6).
20) Den har trasiga kläder i vaggvisan (6).
21) Infall (6).

LODRäTT
  1) Bevis för grövre misstag (7).
  2) Segt både fram och bak (3).
  3) Får nöja sig med en legering (4).
  4) Imponerande i musikens värld (8).
  5) Kan med viss fantasi materialisera  
 vågrätt 1 (6).
  7) Gör man väl på sommaren varje  
 år enligt visan (4).
  8) Kan denna sångerska vara i   
 dubbel bemärkelse  (7).
10) Ettan är väl det tycker brukaren (8).
12) Har tilldragande egenskaper (6).
14) Vanstyre (4).
15) Ytterst mänsklig (6).
17) Hand man väl inte tänker på i   
 första hand (4).
19) Lite egen (3).

VINNARE
Dessa fem lyckliga vinnare drogs ur den 
insända korsordshögen och kommer att 
få presentkort med posten:
• Lars Ekelund, Lomma
• Ingolf Elmhammar, Göteborg
• Rasmus Gråberg, Vänersborg
• Claes Landin, Helsingborg
• Torsten Åkerman, Lomma
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KORSORDET

Om du inte vill 

klippa sönder din 

tidning går det bra att 

kopiera denna sida! 

Lösningar skickas  

senast 5 november 

till:  Bridge, Villa  

Cicero,  775 70 

Krylbo.  

Mail:

bridge@svenskbridge.se
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Det svenska laget firar guldet med 
Coca-Cola. Vad säger de? Den 
fyndigaste pratbubblan vinner ett 
present kort. För slag till pratbubbla 
vill vi ha senast den 5 november till 
adressen: Bridge, Villa Cicero, 775 
70  KRYLBO eller e-post till bridge@
svenskbridge.se.

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

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

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

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

Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar
PROBLEM 1

Stjäl utspelet på bordet och fortsätt 
med spader till knekt. Lyckas masken 
ska ni fortsätta med spadertio och 
maska över Väst om du vill försäkra 
dig om hemgång.
 Hela given:

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

Elva stick när masken lyckas även åt 
detta håll. Skulle den misslyckas, som 
man kan förvänta sig, hotar inget, 
eftersom Syd då enkelt tar tio stick.
Spelar man trumf till kung i tredje 
stick, har Syd denna gång tappat 
kontrollen över situationen och får 
vidkännas bet.

PROBLEM 2

Dra ut trumfen så snabbt som möjligt. 
Fortsätt därefter med klöverknekt 
från bordet. Hela given:

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

Täcker Öst får du en enkel resa. Du 
eliminerar hjärtern och slår ifrån er 
med klöver. Väst fastnar då och måste 
ge ruterfavör eller spela mot dubbel-
renons.
 Täcker inte Öst tar du klöveress. 
Har Väst såväl kung som dam i klöver 
blir han inpetad i klöver för favör. Blir 
det Öst som kommer in, får ni hoppas 
på att ni enbart förlorar två ruterstick.

PROBLEM 3

Säkrast inleder man trumfbehandling-
en med esset för att gardera att trum-
fen sitter 4-0. Bekänner alla, fortsätter 
man med trumf till kungen. Spaderess 
och -dam följer med rutersak från 
bordet. Därefter spelar man ruter till 
ess och slår ifrån sig med ruterdam. 
Hela given:

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

Öst vänder med klöver till Väst men 
denne är numera fast. Han kan inkas-
sera trumfdam, men sedan följer favör 
för hemgång.
 Skulle Väst ha ruterkung följer 
omedelbar favör alternativt trumfdam 
och favör.

S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L Ö S N I N G A R

 PRATBUBBLAN

Bridgeproffset Fredrik Nyström  
(t h) höll ett uppskattat föredrag för 
juniorer om sin väg till att bli brid-
geproffs. Vad sa han? Laila Jansson
författade vinnarbubblan: Nu är 
det JAG som är proffs! Grattis! 
Pris kommer till Oskarshamn med 
posten!

Nu är det JAG  
som är proffs!

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 2012:  September: 3, 11, 19, 27. Oktober: 1, 9, 17, 25, 29. November: 6, 14, 22, 26. December: 4, 12. 
Speldagar 2013:  Januari: 10, 14, 22, 30. Februari: 7, 11, 19, 27. Mars: 7, 11, 18, 19, 20, 21, 26. April: 3, 11, 15, 23.

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

Anmäl din klubb nu och var med om en spännande tävling!  
Mera information: www.svenskbridge.se (klicka där på simultantävlingar)
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POSTTIDNING B
Returer till: Förbundet Svensk Bridge
Hattmakargatan 17, 803 11  GÄVLE

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

ÖBERGS 361 BRIdGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ..................15:–
SPELKORT MEd MOTIV
Ett stort urval sammetsetuier, spelkort med vackra 
motiv. Idealisk present. Se motiv i vår katalog eller 
på hemsidan. Etui ....................................... 95:–
MjuKPLASTBRIcKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................130:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 225:–
BId BuddY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIdGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORd SPEcIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.425–   91x91 cm 1.525:–
MIcROBRIdGE 12 – SPELPROGRAM
Den ordinäre klubbspelarens favorit. .......... 725:–
jAcK 5.02 – SPELPROGRAM
Sexfaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......835:–
FAcIT-SPELKORT – kORtLEk MEd 48 GivAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 85:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
SPELA BRIdGE – kURSLittERAtUR •••
Förbundets nya grundkurs, nr 1-2-3-4.
Spela Bridge, styckepris för paket. ............. 300:–
Spela Bridge, 12-pack ............................3.120:–
Spela Bridge, Lärarhandledning. ................ 100:–
Spela Bridge, Overhead i färg................... 380:–
BudNYcKLAR ny!
Modern Standard. ...................................... 70:–
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
BRIdGEMATE – SCORiNGSYStEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. Vid 
bordet placeras en bordster minal, där spelarna 
knappar in slutbud, utspel och resultat.   
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro (dvs bord) ...........1.200:–
Server inkl kablage, (äldre modellen) ...... 2.600:–
Server för BM2, med USB ...................... 2.600:–
BRIcKLÄGGNINGSMASKIN – MARk 4.4
Den senaste generationens supersnabba bricklägg-
ningsmaskin. Enastående driftsäkerhet. 12 månad-
ers returrätt och 24 månaders fabriksgaranti. 
Rabatt på spel kort och brickor vid köp av maskin! 
........................................................... 37.900:–

HANdLA dIREKT I VÅR 

INTERNET-BuTIK! 

ÖPPEN dYGNET RuNT!

WWW.BRIdGEFORLAGET.SE

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

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till  
   budgivning och 
   spel.

FACIT- 
SPELKORT

JACK 5.02 – regerAnde världsmästAre för 
bridgeprogrAm – med modern stAndArd!

Prisexempel:

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

Nr 5 ute nu!

Spela Bridge är Förbundet Svensk 
Bridges nya kursserie, sprungen ur 
ett nordiskt samarbete och systemet 
Nordisk Standard lärs ut. Prisvärt 
paket med bok, CD och kortlekar.

NYA KURSSERIEN 
– SPELA BRIDGE

Pris:

  300:—

  
NY!Budnyckel

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

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

GOLFBOLLAR
  

NY!

Högkvalitativa golfbollar med kort-
symboler på ena sidan och I LOVE 
BRIDGE på den andra sidan...
Titleist NXT Tour S är framtagen för 
hög prestanda.

Pris för 3 st:

  119:—
Pris per dussin:

  429:—


