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Johan
Dieden
 – årets bridgekapten!



15 – 19 januari 2014 • HOTELL BiLLinGEHuS, SKÖVDE

Preliminärt Program

Onsdag 15 januari
18.30-22.00  Brons 1, hcp

Torsdag 16 januari
09.30-19.50  SM Lag Mixed, kval
18.30-22.00  Brons 2, hcp

Fredag 17 januari
09.30-12.50  SM Lag Mixed, kval
14.30-20.15  SM Lag Mixed, kvartsfinal
14.00-17.30  Brons 3
18.30-22.00  Brons 4, hcp

Börja det nya året med bridge i dagarna fem  
på Hotell Billingehus i Skövde! 15–19 januari  
arrangeras den andra vinterfestivalen. 
Den andra upplagan av Sm lag mixed spelas 
och därutöver finns en guldtävling och sju 
brons tävlingar på programmet.

Vi ses i Skövde!

Vinterfestival 













Lördag 18 januari
09.30-16.45  SM Lag Mixed, semifinal
10.00-19.15  Guldtävling
10.30-14.00  Brons 5
17.15-19.15  SM Lag Mixed, final
15.00-18.30  Brons 6, hcp



 




 

 





Mer information på 
www.svenskbridge.se
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SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Söndag 19 januari
09.30-13.45  SM Lag Mixed, final
10.30-14.00  Brons 7
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L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Redan om tio år år vill elektronik-
företaget Intel operera in ett chip i 
din hjärna. Med chipets hjälp kan 
du glömma tangentbord, datormöss, 
fjärrkontroller och allt annat som 
behövs för att styra tv:n eller datorn. 
Det görs då istället med tanken! Kan-
ske börjar man prata flytande kine-
siska över en natt? Kanske kommer 
det också att gå att programmera in 
”Bridge 2.0” i sitt chip – och vips blir 
man en fantastisk bridgespelare, med 
alla budsystem och med gudabenådad 
spelteknik i sin lilla ögonsten till chip.
 Samtidigt är bridgens komplexitet 
det som gör spelet så otroligt fascine-
rande och utmanande. Skulle vi inte 
kunna ta dessa små, små steg på brid-
gens kunskapsstege, tror jag att en stor 
del av tjusningen förloras.
 Vi lämnar science fiction och åter-
går till mer beprövade sätt att lära 
sig bridge. Klubbar som regelbundet 
håller bridgekurser kan påvisa ökat 
medlemsantal, medan klubbar som 
inte utbildar nya spelare riskerar att 
dö sotdöden. Ett 40-tal kursledare 
från hela landet deltog i ett bridge-
lärarseminarium i Uppsala i mitten 
av november. Förbundet hade bjudit 

in världens mest kända bridgelärare, 
Audrey Grant från Kanada. Audrey 
visade sin unika teknik för att lära ut, 
vilken möjliggör samtidig utlärning till 
uppåt 400 elever som befinner sig på 
olika nivårer kunskapsmässigt! En an-
nan viktig fråga på seminariet, var hur 
man tar hand om nytillskotten efter 
avslutad kurs. Bäst resultat, tror vi, 
man får genom någon form av mjuk 
infasning. Annars finns risken att 
nybörjarna ger upp i förtid, när de på 
klubben möter såväl svårbemästrade 
spelproblem som mästrande spelare. 
 I oktober höll förbundet sin Riks-
stämma i Örebro. Där blev jag omvald 
som ordförande och är nu inne på år 
17 och 18 på posten. Tack för förtro-
endet! Min käpphäst sedan 2003, då 
förbundet ändrade namn till Svensk 
Bridge, har varit att byta namn, helst 
tillbaka till Sveriges Bridgeförbund. 
Riksstämman biföll Sixten Eks mo-
tion om namnbyte. Från den 19 ok-
tober 2013 heter vi numera Svenska 
Bridgeförbundet. Vi har behållit vår 
färgglada logo, men som ni märker i 
tidningen är namnet ändrat.
 Jag vill önska dig en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt Bridgeår 2014!

I framtiden kanske det går att bli en bättre bridgespelare över en natt,  
genom att operera in ett chip i sin hjärna. Skulle det vara bra eller dåligt?

En bättre bridgespelare över en natt?



 

KALENDERN
DECEMBER
28  BK Allians, Halmstad, guld

JANUARI
4  Gävleguldet
10-12  Steg 3 TL Guld, Örebro
12  LUCK guld, Lund
15-19  Vinterfestival, Skövde
20  Sista anmälningsdag av  
 antalet lag i SM Lag
25-26 OBS-tävling för veteraner
26 Sista speldag allsvenskan div 4
 
FEBRUARI
 Svenska Cupen, omgång 1
10 Bridge 1/2014 kommer
15-16  Rekommenderad spelhelg  
 SM Par Veteran, kval
22  Plattliret, S:t Erik S-holm

MARS
23   Sista speldag SM Lag, kval
24-27  Gratisvecka för  
 simultantävlingar
31– Nybörjarträffen 
13/4

Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle  Telefon 026-65 60 70  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 026-65 60 71,

jgr@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  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FöRBUNDSINFO

TL-GULD UTBILDNING  3
TL-Guld Steg 3-utbildning kommer att hållas 10–12 januari 2014 
på Scandic Väst Hotell i Örebro. Utbildningen är riktad till dig som har 
Steg 2 som vill gå vidare, dig med Steg 3 och Steg 4 som vill ha vidare-
utbildning samt dig som vill ha repetition och träning inför kommande 
Steg 4-utbildning.

Anmälan: carina@svenskbridge.se 
senast 13/12.

Frågor: mme@svenskbridge.se 
eller ring 026-65 60 75.

Bara webb? 
Under rubriken Mina Sidor på hemsi-
dan kan de som vill avsäga sig utskick 
av denna tidning och istället läsa 
tidningen på www.svenskbridge.se.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

GRATIS  
SIMULTAN!

I slutet av mars får er klubb 
chansen att medverka i en simul-
tantävling helt utan kostnad! 
 Den 24-27 mars deltar alla klub-
bar gratis i förbundets simultan-
tävlingar. Er klubb kan ställa upp 
vid ett eller flera tillfällen och täv-
lingarna spelas på kvällstid. Kansliet 
väntar på er anmälan. 
 Missa inte denna chans!
För mer information och anmälan: 
www.svenskbridge.se  
Klicka på Simultantävlingar. 
Har du frågor, kontakta kansliet på 
026 – 65 60 70 eller via e-post:  
kansliet@svenskbridge.se.

JULBRIDGE 
Under julhelgerna är det många
bridgespelare som ”hittar hem” och 
vill spela bridge. Anmäl er mellan-
dagsbridge till carina@svenskbridge.se 
så listas tävlingarna på hemsidan.

VETERAN-OBS
Är ni födda 1954 eller tidigare och 
är sugna på att testa hur långt ni 
kan gå?
 Hjärtligt välkomna att delta i 
Veteran-OBS den 25-26 januari på 
BK S:t Erik i Stockholm.
 Efter tävlingarna kommer kapten 
Tommy Gullberg att ta ut laget 
som ska representera Sverige vid 
EM, som spelas 21 juni–2 juli i 
Kroatien. Mer info samt anmälan 
via hemsidan eller till Tommy på 
tommygullberg@telia.com.
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Johan
Dieden
 – årets bridgekapten!

Stena Line Cup

S I D  1 8 - 2 4

Den bästa drillade bridgelärare
S I D  4 2 - 4 3

VM på Bali

S I D  1 0 - 1 6

I N N E H Å L L
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Ta chansen att spela om 
guld poäng mot dina klubb-
kompisar i 2014 års roligaste 
tävling – Svenska Cupen.

Efter den monumentala succé årets 
cup varit, med hela 680 lag till start, 
får cupen nu en uppföljare: Svenska 
Cupen. 
 – Med ett så stort genomslag årets 

cup fick, faktiskt den största tävling 
vi arrangerat, känns det naturligt att 
förbundet erbjuder en uppföljnings-
tävling, säger verksamhetschef Micke 
Melander.
 Varje lag garanteras två matcher och 
inledningsvis spelas matcherna lokalt. 
 De lag som inte slås ur cupen, gör 
sedan upp i ett slutspel som avgörs 
i november 2014 på Bridgens Hus i 
Uppsala.

 Prisexempel vid 300 lag:
 1:a pris ....................50.000:-
 2:a pris  ...................20.000:-
 3-4:e pris .................12.000:-
 5-8:e pris  ..................5.000:-
 Anmälningsavgiften är 200 kr per 
lag samt 200 kr per lag i rondavgift.
 Läs mer om Svenska Cupen och 
anmäl ert lag på denna hemsida: 
www.svenskbridge.se/svenskacupen.

T Ä V L I N G A R  S V E N S K A  C U P E N

Årets cup får uppföljare

Svenska Cupen 2014Svenska Cupen 2014
 

CUP-ÄVENTYRET FORTSÄTTER...

2013 års stora lagsuccé får en uppföljare 2014!

Finalvecka på Bridgens Hus i Uppsala i november 2014. 

680 lag deltog 2013. Var med du också! 

Vi startar i februari 2014...

Anmälan och mer information:
www.svenskbridge.se/svenskacupen

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
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Svenska Bridgeförbundet söker en
 

Bridgeadministratör 

Svenska Bridgeförbundet är en ideell  
organisation med 21 distriktsförbund,  
drygt 400 klubbar och 27 000 medlemmar.  
Förbundets huvudsyssla är att samordna och  
utveckla bridgeverksamheten på tävlingsnivå  
i landet genom att serva och bistå klubbar  
och distriktsförbund. En annan uppgift  
förbundet har, är att sköta den internationella  
verksamheten med våra sex landslag.
 

Vi söker dig som är administratör och vill jobba på vårt rikskansli. Kansliet är för  
närvarande lokaliserat i Gävle men kommer flytta till Örebro.

Dina huvuduppgifter blir att se till att kansliets löpande uppgifter och underhåll sköts. 
Detta innebär mycket kontakt med personer runt om i Bridgesverige.  
 
Som person ser vi gärna att du har hög social kompetens, är engagerad och initiativrik. 
Att vara noggrann, ge hög service och skapa goda relationer mellan våra organisations-
led är självklart för dig. Att vara van att jobba i olika IT-miljöer är en fördel.
 
Tjänsten är på heltid och innebär visst resande samt tjänstgöring på kvällar och helger. 
 
Tillträde enligt överenskommelse. Vi vill ha din ansökan senast den 23 december 2013. 
 
Välkommen att skicka in din ansökan! 
 
Skicka din ansökan till:
Svenska Bridgeförbundet, Johan Grönkvist, jgr@svenskbridge.se 
 
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Generalsekreterare Johan Grönkvist, 026-65 60 71, jgr@svenskbridge.se  
Verksamhetschef Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
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Bridgefestivalen lockar rekordmånga 
spelare till Örebro.
 I Chairman’s Cup finns flera inter-
nationella lag, men också sidotävling-
arna lockar internationella spelare från 
flera länder, bl a Ryssland.
 – I somras var det första gången vi 
besökte Bridgefestivalen, säger Olga 
Frampol och Larisa Feldman som fick 
nys om festivalen via Internet.
 – I tre års tid har vi tänkt åka hit. 
Hos oss finns ingen så här stor tävling.
 I mångmiljonstaden Moskva finns 
en (!) officiell bridgeklubb, precis som 
i S:t Petersburg.
 – Det brukar vara ungefär 50 par 
som spelar. I den största turneringen 
är det max 130 par, säger de med beto-
ning på max.
 Då handlar det om Cup of Rus-
sia, som är en par- och lagtävling. 
Spelplatsen är belägen 200 mil från 
Moskva. Ytterligare tre stora mäster-
skapsturneringar spelas under året.
 – Vi har närmare till Örebro, säger 
de.
 Just avstånden är jättelika.
 – Det blir en dyr hobby.
 Bridge är en relativt ny företeelse 
i Ryssland. Det finns ungefär 1.000 
medlemmar i det ryska förbundet. I 
det gamla Sovjetunionen var det inte 
tillåtet med bridge.
 – Människor spelar préférence, som 
är ett ryskt kortspel. Det är först de 
senaste 20 åren det varit ”lagligt” att 
spela bridge.

Från Moskva till örebro

 Hur länge har ni spelat?
 – 15 år, säger ryskorna.
 Ryssland har annars nått internatio-
nella framgångar med bland annat ett 
OS-guld 2004 i lag i Turkiet på damsi-
dan och ett brons på herrsidan.
 – Då handlar det om professionella 
spelare.
 Är det schack eller bridge som gäller 
i framtiden i Ryssland?
 – Tyvärr är det schack. Det finns 
speciella schackskolor, säger de.
 Har ni Bridgemate?
 – Jodå, det har vi.
 Ryskorna rosar Bridgefestivalen.
 – Det är en bra organisation och 
duktiga tävlingsledare. Det är lätt att 
förstå guidekorten och hur man ska 

förflytta sig mellan ronderna.
 Inte heller resultatlistan är särskilt 
svårtolkad.
 – Det är en verkligt bra atmosfär 
och trevliga människor här, konstate-
rar de.
 Systemet de spelar är Polsk klöver.
 – Det är väldigt populärt i Ryssland. 
 På Bridgefestivalen finns varje dag 
möjlighet att spela tre bronstävlingar. 
De missade inte ryskorna – även om 
målsättningen också var att lära känna 
Sverige lite grann.
 – Sidotävlingarna var roliga att 
spela, men egentligen ville vi spela i 
Chairman’s Cup. Nästa år drömmer 
vi om att kunna vara med där.

 

TEXT: THOMAS WEDIN, SKöVDE  FOTO: MATILDA WIK, NORRKöPING

Från Moskva till örebro. Den resan har Olga Frampol och 
Larisa Feldman gjort för att spela bridge.
 – I Moskva, som bara har en klubb, är vi 50 par, säger de.

TRIVS ”RYSSLIGT” BRA. Olga Frampol och Larisa Feldman är imponerade över 
Bridgefestivalens organisation.

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

Vinterfestivalen är tillbaka i 
Skövde 2014. Där spelas SM-
lag mixed, en guldtävling och 
sju bronstävlingar. Ska du 
besöka Vinterfestivalen?

Gunilla  
Karlsson,  
BK Albrekts:
– Jag har inte 
bestämt mig än. 
Jag hade nästan 
missat att den var 
i år. Hoppsan, var 
den nu, tänkte jag 
efter helgerna. Nu vet jag om att den går 
och det kan säkert vara trevligt.

Sture Rundgren, 
Växjöbridgen:
– Eventuellt, 
det lutar åt det. 
Det kan vara 
trevligt med lite 
vinterbridge.

Anu Uus, Luck:
– Mycket möjligt. 
Då går det att 
åka skidor på 
morgonen och 
spela bridge på 
kvällen. Det är 
tänkbart att vi 
åker dit. Absolut!

Rasmus 
Gråberg, 
Vänersborgs BS:
– Jag bor i 
Vänersborg, så 
kanske det. Det 
svåra brukar vara 
att få ledigt från 
jobbet, men till våren ska jag plugga.

Linus Olsson, 
LUCK:
– Nej, det ska jag 
nog inte.

Sammanställt av:  
Thomas Wedin

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

31 mars – 13 april 2014
Alla klubbar anslutna till Svens-
ka Bridgeförbundet är välkom-
na att delta i tävlingen. 

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Omkring 400 par bru-
kar vara med. Klubben avgör 
själv vilket datum inom perio-
den den önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2012-07-01. 

Klubbar anmäler heat via mail 
till ventura@bridgeforlaget.se.

Bli
SVENSK MÄSTARE
för nybörjare!

De 24 bäst placerade paren blir 
direktkvalificerade till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 
28–29 juli på Bridgefestivalen i 
Örebro. Silverpoäng delas ut till 
de främst placerade. Förutom 
medaljer till ettan, tvåan och 
trean sponsrar Svenska Bridge
förlaget SMfinalen, så att alla 
finalister får pris!
 
Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.
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Nusa Dua Convention Center heter 
arenan där det hela hände. Det här var 
en synnerligen välbevakad historia,  
p g a de bombdåd som skett på Bali 
2002 och 2005. Två passerkontroller 
var man tvungen att ta sig igenom för 
att ta sig till arenan. I varje kontroll 
gick säkerhetspersonal med speglar 
och kontrollerade så det inte satt 
bomber under bilarna, likväl som de 
kikade in i bilarna och bagageutrym-
met. Bevakningen blev inte mindre, då 
Miss World-tävlingens final ägde rum 
parallellt med VM i bridge. 

FöRBEREDELSER

Som förbredelse inför VM hade de 
svenska paren tävlingsspelat uppemot 
1.000 brickor. Vid sidan om detta 
hade man budtränat i mängd. Den 
största mängden brickor fick våra spe-
lare i sig bara någon vecka innan det 

bar iväg, då man på hemmaplan deltog 
i den svenska Bridgefestivalen. 
 – Det känns ändå som om vi inte 
riktigt kunna träna så mycket som vi 
önskat. Det här året har varit fyllt av 
så mycket mer än bara bridge, arbete 
t ex, så träningen kanske inte kom 
upp i de nivåer som vi hade önskat, sa 
Kathrine och Jessica när de kommen-
terade sin uppladdning. 
 Det är klart, att hade de svenska 
damerna längre i förväg vetat om 
att de skulle spela VM, kanske deras 
uppladdning och förberedelse sett 
annorlunda ut. Nu hade man drygt tre 
månader på sig. 

 21 nationer hade kvalat in till VM 
och varje land hade 20 matcher om 
20 brickor att spela mot de övriga. 
Målsättningen var dock klar: Sverige 
skulle vara i topp åtta efter avslutat 
gruppspel och gå vidare till cupspelet. 
Då kan som bekant allt hända. 

NY POÄNGSKALA

I VM spelades med den relativt nya 
20-0 skalan, något som helt klart 
kommer att ta ett tag att vänja sig vid. 
Det är lite märkligt att matcher kan 
sluta 17.17–2.83, för att ta ett exempel. 
Helt klart är dock, att varje imp nu 
räknas på ett helt annat sätt än tidi-
gare. I väldigt jämna matcher är det 
nästan så, att det är värt att spela på 
extra stick än tidigare. Bridgevärlden 
är delad huruvida man ska anamma 
den nya VP-skalan eller inte. Ur 
svenskt synvinkel finns ännu inga 
sådana tankegångar, utan vi lever kvar 
med 25-0-skalan. 

SPELET KAN BöRJA

De svenska damerna hade ett väldigt 
tungt inledande program. En lite, i 
varje fall på papperet, enklare match 
mot Filipoinerna skulle inleda, men 
sedan stod drakarna på rad: Indone-
sien, Polen, USA 2 och Frankrike. 

VM på Bali – en svensk besvikelse
TEXT: MICKE MELANDER, SUNDSBRUK  FOTO: MICKE MELANDER, SUNDSBRUK, & ELISABETH VAN ETTINGER, HOLLAND

Via reservplats* tog sig det svenska damlaget till VM, som spelades under september 
månad på Bali i Indonesien. 
 Kapten Lena Nilsland-Kärrstrand mönstrade Catharina Ahlesved–Maria Grönkvist, 
Sandra Rimstedt–Emma Sjöberg och Jessica Larsson–Kathrine Bertheau för att repre-
sentera de blå-gula färgerna. Med som coach åkte också Fredrik Alfredsson. 

* Att Sverige fick chansen att repre-
sentera Europa i VM berodde på att 
Israel, som kvalat in, tackade nej till 
deltagande, då de dels hade problem 
med viseringar, dels att de inte ansåg 
sig kunna få säkerheten garanterad av 
arrangören.

I N T E R N A T I O N E L L T  V M  P Å  B A L I
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 Sverige tog en bekväm seger mot 
Filippinerna med 17.03–2.97 och 
spelade sedan jämnt mot nästföl-
jande tre nationer, även om det blev 
tre förluster då svenskorna i tur och 
ordning bärgade 8.52, 7.97 och 9.69. 
Sedan blev det tvärstopp mot Frank-
rike, där förlustsiffrorna till sist skrevs 
till 16-36 eller 5-15 i VP. Matchen mot 
USA 2, där resultatet blev 9.69-10.31, 
illustrerar hur hårt den nya skalan 
slår. Imp-siffrorna i den matchen var 
25-26. En ynka imp alltså...

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

SyD väSt norD öSt 
Rimstedt Sanborn Sjöberg Levitina

	 1s pass 2s 
3c 33 pass 4s 
pass pass pass

Med öppna kort är det lätt att se, att 
om motspelarna hämtar sina tre ruter-
stick så går kontraktet automatiskt 
bet, när trumfen sitter som den gör. 
 I slutet rum spelade Jessica Larsson 
4s och fick klöverutspel. Jessica vann 
med esset och provade två ronder 
trumf. När trumfen inte uppförde sig, 
tog hon chansen till hemgång genom 
att ge sig på hjärtern. Med hjärtern 3-3 
skulle hon kunna saka en ruter, om 
Nord med trumflängden också hade 
längd i hjärter. Det blev ridå ned, när 
Nord kunde stjäla tredje ronden och 
såg till att hämta hem de tre ruter-
sticken. 
 Sanborn, för USA 2, fick även 
hon klöver ut, från Emma Sjöberg. 
Sanborn vann med esset och provade 

två ronder trumf med samma negativa 
besked som Larsson fått i slutet rum. 
Sanborn spelade nu ess och kung i 
hjärter, följt av fyran – mot bordet. 
Emma hade nu plötsligt inte koll på 
vem som hade hjärterdam och ville 
inte stjäla sticket, i fall det var part-
nern som hade damen. Emma sakade 
en ruter. Sanborn vann sticket med 
knekten, stal in sig på handen i klöver 
– och kunde nu spela sin höga hjär-
ter med rutersak. Därmed lyckades 
konststycket, att göra sig av med en 
förlorare. 17-37 (5–15 i VP) blev för-
lustsiffrorna mot USA 1. Given ovan 
gav amerikanskorna 12 av deras imp. 
Det gäller att vara på tårna!

ALDRIG RIKTIGT MED

Faktum är, att Sverige aldrig riktigt 
kom ”med i matchen”. Efter match 
tre lyckades laget aldrig mer ta sig upp 
på slutspelsplats utan låg stabilt och 
pendlade omkring tionde plats i tabel-
len med 10-20 VP upp till slutspel. 
Slutgiltiga marginalen blev drygt 15. 
 Engelskorna har de senaste åren 
utgjort hårt motstånd och i en väldigt 
jämn cupmatch slog de ut Sverige i 
kvartsfinalen i Mind Sport Games i 
Lille 2012. På Bali såg svenskorna till 
ta revansch och vann med 15.92-4.08.   

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

SyD väSt norD öSt 
Ahlesved Stockdale Grönkvist Brown

	  12 1s 
D 2s 2NT pass 
33 pass 3NT pass
pass pass

SyD väSt norD öSt 
Dhondy Larsson Senior Bertheau

	  12 1s 
23 2s pass pass
D pass pass pass

Maria Grönkvist och Catharina 
Ahlesved spelar stark klöver. Det gör 
att ruteröppningen bara lovar minst en 
ruter, om fördelningen är 4-4-1-4. När 
Brown klev in med 1s kunde Catha-
rina inte bjuda sin fina hjärterfärg, 
då risken var stor att partnern kunde 
passa. Därför blev hon hänvisad till att 
antingen dubbla eller bjuda fiendefärg. 
Hon valde det förstnämnda alterna-
tivet, som kanske inte är helt aptitligt 
i det fall partnern skulle få för sig att 
passa med längd. Risken ökar,  >
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med egen kortfärg. Nu löste det sig 
fint, då Maria rätt och slätt ”sangade 
av” med sitt bastanta spaderhåll och 
gjorde om manövern då Ahlesved 
utgångskrävde med hjärterfärg. 
 Brown spelade ut en spader till 
knekt och dam. Maria spelade sedan 
klöver till ess och ruter mot handens 
kung. När den vann sticket fortsatte 
hon med hjärter till kung och en ny 
ruter. Stockdale såg ingen framtid och 
kände att spelföraren höll på att få de 
stick som krävdes, varpå hon gick i 
med esset och skiftade i spader. Part-
nern kunde ju ha de stick som krävdes 
där. När Maria hade esset kunde hon 
istället notera 11 stick och 460.
 Det var mer action i slutet rum, där 
engelskorna spelade mer ”konserva-
tivt”. Dhondy bjöd direkta 23, som 
krav. Senior fann dock inget bud, när 
Dhondy senare upplysningsdubblade.
 – Det kändes bra när jag såg bordet. 
Även om kontraktet skulle gå en bet, 
såg det ut att vara en bra bricka för 
oss, då vår vinge förmodligen var i 
obetbara 3 sang, berättar Kathrine.
 Dhondy startade med tre ronder 
klöver. Katrine stal den tredje ronden 
och spelade en låg hjärter (!) mot 
bordet. Dhondy, som nu trodde att 
partnern hade esset, bekände lågt. När 
knekten vann sticket begärdes en ny 
hjärter från bordet, som gick till esset 
då Senior sakade en ruter. Hjärter till 
stöld och överstöld följde. Senior, som 
inte kunde returnera trumf utan att ge 
favör, fortsatte i ruter. Kathrine vann 
med esset, stal en ruter och upprepade 
manövern i hjärter; stöld samt över-
stöld av Nord. Därmed förlorade hon 
tre trumf- och två klöverstick. 
 Hemgången gav 470 och hela 14 
imp till Sverige. 
 Fler svenska imp trillade in efter det 
här motspelet, där Brown inte gjorde 
rätt.

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

SyD väSt norD öSt 
Ahlesved Stockdale Grönkvist Brown

	   1c 
pass 13* pass 1NT 
pass 3NT pass pass 
pass

SyD väSt norD öSt 
Dhondy Larsson Senior Bertheau

	   1NT 
pass 2c pass 23 
pass 2NT pass pass 
pass

Kathrine visade upp 14-16-sang, varpå 
Jessica bara tyckte sig ha till en invit. 
Den fick hon inte något napp på. 
 I andra rummet spelade engelskorna 
med svag sang, 12-14 hp. Med aktu-
ell sekvens uppvisade Öst 15-17 hp. 
Stockdale brydde sig då inte om att 
invitera, utan hoppade till utgång. 
(Hennes 13 var transfer och lovade 
minst fyra spader.) 
 Syd spelade ut klöver vid båda 

borden, som gick till Nords kung. 
Nord skiftade till en låg ruter, som nu 
duckades till tian. Syd fortsatte med 
mera ruter, som gick till knekt och 
kung. Därefter skiljde sig spelet vid de 
båda borden. 
 Bertheau spelade klöverknekt, som 
täcktes av damen och bordets ess. 
En ny klöver till nian godspelade ett 
stick i färgen. Dhondy skiftade nu till 
spader, som gick till tio, knekt och 
ess. Kathrine spelade en hjärter till 
dam och Seniors ess. Nevena Senior 
kontrade med en ny ruter. Bertheau 
tog esset och spelade en hjärter till 
knekt, tog ut sin godspelade klöver 
och kunde spela bordets sista hjärter. 
Senior hade tidigare sakat en hjärter, 
så sista hjärtern var nu hög – och åtta 
stick var i hamn.  
 I det andra rummet spelade Brown 
en hjärter till knekten i fjärde stick. 
Maria vann sticket med esset och 
returnerade en falsk hjärtersjua, från 
10-7-2. Normalt sett ska tvåan spelas, 
enligt deras överenskommelser. Hjär-
tersju gick till åtta, femma och bordets 
dam. Brown spelade nu spader till ess 
och en spader till tian, i förhoppning 
att om detta drog kungen. Hon skulle 
då senare ha ett hot kvar med bordets 

Det svenska damlaget på Bali. Fr v: Emma Sjöberg, Catharina 
Ahlesved, Jessica Larsson, Sandra Rimstedt, Maria Grönkvist  
och Kathrine Bertheau

>
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sista spader. Men när tian förlorade 
till knekten, så var hon bet. Maria 
vann sticket och returnerade spader 
till kungen, varpå Catharina fortsatte 
med färgen. Lite senare gjorde Brown 
även fel i hjärter, på grund av Marias 
falskspel med sjuan, så att kontaktet 
gick två bet. 200 innebar 8 imp till 
svenskorna.

BRIDGEPOLITIK

På Bali höll också Världsbridgeför-
bundet en rad möten. Därifrån rap-
porterades bl a att man fått ett affärs-
förslag från Our Game, en asiatisk 
jätte på spelmarknaden. Our Games 
förslag var, att de skulle få köpa 
ensamrätten att sända från kommande 
öppet VM (Rosenblum Cup) som ska 
arrangeras 2013 i Sanya, Kina. Efter 
långa diskussioner och debatter beslu-
tades inget i frågan. Världsbridgeför-
bundet vill förmodligen inte riskera 
det samarbete de har med BBO, även 
om det i det här fallet rent ekono-
miskt skulle vara en fördelaktig affär. 
Detta är en fråga som kommer att 
återkomma i framtiden, för de stora 

bridgematcherna lockar en ansenlig 
mängd åskådare, ofta över 10 000 per 
match. Idag är det en service som är 
helt gratis. 
 Ett annat politiskt beslut som är 
fattat, och som på europeisk nivå 
redan genomfördes i årets EM, är att 
man tar bort möjligheten att överklaga 
domslut. Tävlingsledaren dömer och 
spelaren får gilla läget, ungefär som i 
andra sporter. Dock kan man skicka 
ärenden till en övertävlingsledare, som 
kan acceptera överklagandet. Det blir 
då lite som tennisens ”Hawk eye” 
över det hela. Sverige följer förmodli-
gen efter förfarandet.

FRAMTIDEN

För svenskorna var vecka två en enda 
lång väntan på att få åka hem. Visst, de 
kunde vara lediga och själva bekosta 
några dagars semester för att bedriva 
lite sightseeing på paradisön när de 
ändå var där, men besvikelsen var 
tydlig och de var inte nöjda med sina 
insatser. 
 – Vi lyckades inte med vårt mål, 
så det är en stor besvikelse. Nu får vi 

analysera våra brickor och försöka 
bli bättre. Vi hade kunnat få med oss 
betydligt fler VP i inledningen av 
turneringen och det är viktigt att vi 
lär oss hur vi ska kunna spela bättre 
direkt, säger Catharina Ahlesved när 
hon analyserar de svenska insatserna i 
efterhand. 
 – Om Sverige ska vara med i 
kampen om medaljer nästa gång måste 
vi bli bättre. En väldigt nära förestå-
ende uppgift blir, att träna mer och 
mot hårt motstånd. I internationell 
bridge är det som om de alltid är med 
och bjuder utan att ha några egentliga 
värden. De rör om i grytan hela tiden 
och gör det så mycket svårare, kom-
menterar Maria Grönkvist. 
 – Planen är att försöka jobba lite 
mindre och spela lite mer bridge. Vi 
vill verkligen vinna Venice Cup. Det 
är det stora målet som hägrar! Nästa 
år blir EM, om vi blir uttagna, och 
öppna VM i Kina de stora begivenhe-
terna, berättar Jessica.

TYSKLAND VANN SENIORKLASSEN

Tyskland nådde lätt slutspelet i 
senior klassen. Deras omtalade och 
beryktade doktorer, Wladow och 
Elinescu, slutar aldrig överraska. 
Oftast har de dock mer positivt än 
negativt med sig till jämförelserna. I 
kvartsfinalen möttes Tyskland och 
Indonesien. Här kommer en giv som 
illustrerar hur man kan skapa imp från 
intet. 
 Du har: 

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

Efter pass till höger har du öppnat 
med 1s. Motståndaren till vänster 
kliver in med 22, partnern passar och 
till höger höjs det till 32. Du passar 
och MTV hållfrågar med 3s och 
MTH bjuder 3 sang. 
 Vad spelar du ut? 

Jenny fixade ”svenskt” guld
Svenska Jenny Wolpert, som 
numera bor i Florida, ingick 
i det amerikanska lag som 
vann Venice Cup (VM för 
damlag) på Bali. Mamma 
Mari Lindblom bidrog till 
framgången, genom att vara 
barnvakt två veckor. Stolt 
pappa och syster är Svante 
och Sofia Ryman.

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

SyD väSt norD öSt 
Wladow Sawiruddin Elinescu Hartono

	   pass 
1s 22 pass 32 
pass 3s* pass 3NT 
pass pass pass

Båda spelarna på Syds plats undvek att 
spela ut hjärter, något som hade gjort 
livet enkelt för spelföraren. 
 I öppet rum spelade Manoppo ut 
spaderdam. Kratz duckade utan pro-
blem, varpå Manoppo elakt skiftade 
till klöversex, som gick till dam, kung 
och nia. Nord fortsatte med spader 
och Syd kom återigen in, då spel-
föraren bara täckte kort. Manoppo 
vägrade fortsatt röra hjärtern och 
skiftade nu till låg ruter, som Kratz 
enkelt kunde vinna med nian. När så 
ruterdam spelades och kungen kom 
från Syd hade spelföraren nio stick, 
genom att godspela ett klöverstick. 
 Med aktuell rutersits är spelfö-
raren alltid hemma, men Wladow 
lyckades ändra på detta i det slutna 
rummet. Hur gick det till? Jo, han 
spelade ut klöversex, ungefär som du 
gör mot ett trumfkontrakt för få en 
stöld! Spelföraren täckte med sjuan 
och Elinescu vann med knekten för 
att skifta i spader. Hartono täckte 
kort och Wladow var inne igen. Han 
vägrade röra hjärterfärgen och spelade 
rutertvå. Spelföraren vann med nian 
och återvände till utspelsfärgen klöver. 
När Syd sakade gick spelföraren kor-
rekt upp med esset och tog ut hjärte-
ress, spelade hjärter till kung och en 

tredje hjärter. Wladow vann sticket 
och fullbordade nu sitt mästerverk – 
genom att slå ur sig med ruterkung!
 Spelföraren vann på bordet, kunde 
avblockera ruterdam, men efter att ha 
hämtat hem sina ruter var spelföra-
ren tvungen att spela en klöver, som 
gjorde att Nord kom in och återigen 
kunde spela en spader genom spelfö-
raren – och beta kontraktet. 
 Så kan man skapa imp från ingen-
ting och senare åka hem guldmedal-
jerna…
 Tyskland slog ut Indonesien i 
kvarten för att sedan vinna semin mot 
Frankrike, innan de fick ta sig an USA 
2 i finalen. USA 2 slog ut Polen i sin 
semifinal. Här kommer en giv där 
amerikanske Jacobus glänste. 

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

SyD väSt norD öSt 
Romanski Passel Kowalski Jacubus

	  pass 12 
13 D pass 1s 
pass 23 pass 2NT
pass 3NT pass pass 
pass

SyD väSt norD öSt 
Bates Lasocki Hayden Russyan

	  pass 12 
13 1s pass 1NT 
pass 3NT pass pass 
pass

I slutna rummet spelade Bates ut 
hjärterknekt (enligt Russinow) och 
Russyan gick upp med bordets ess. 
Han provade därefter ruterknekt som 
gick till kung, ess och fyra. När spel-
föraren fortsatte attacken i ruter, för 

BERMUDA BOWL – MEDALJöRER

Italien vann för 15:e gången. 
Guldmedaljerna gick till Nor-
berto Bocchi (bilden), Lorenzo 
Lauria, Agustin Madala, Alfredo 
Versace, Giorgio Duboin, Antonio 
Sementa. Gianni Medugno var 
kapten och Giuseppe Failla coach. 
Detta var andra vinsten för Bocchi 
och Lauria i Bermuda Bowl, 
men det är Laurias sjunde VM-
medalj och Bocchis sjätte. Med det 
toppar de spelarlistan över VM-
medaljinnehav. De jagas närmast 
av Duboin, Versace, Helgemo och 
Helness, som alla har fem VM-
guld i sin samling.
 Monaco vann silver Polen 
brons.

VENICE CUP – MEDALJöRER

Det blev guld till USA 2 med 
Hjordis Eythorsdottir, Jill Levin, 
Jill Meyers, Janice Seamon-Mol-
son, Jenny Wolpert, Migry Zur-
Campanile och Sue Picus (kapten). 
 England vann silver och Hol-
land brons.

D’ORSI SENIOR TROPHY – MEDALJöRER

Det blev guld till Tyskland och 
Michael Elinescu, Ulrich Kratz, 
Reiner Marsal, Bernhard Sträter, 
Ulrich Wenning och Entscho 
Wladow. Kareen Schroeder var 
kapten och Karin Wenning coach. 
 USA 2 vann silver och Polen 
brons.

I N T E R N A T I O N E L L T  V M  P Å  B A L I
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att få ihop de stick som behövdes, och 
Syd sakade, tappade han fullständigt 
kontrollen på spelet. Russyan gick 
faktiskt två straff, när han i ett försök 
att gå hem provade att spela på att Syd 
hade såväl esset och kungen i spader. 
 Jacobus hade stor show vid det 
andra bordet. Det var som att se 
någon spela dubbel-dummy (med 
öppna kort). Jacobus duckade den 
utpelade hjärterdamen. Syd skiftade 
till ruterfyra, som gick till bordet 
knekt och Nords kung. Jacobus 
duckade igen från egen hand!
 Kowalski, som inte visste vad han 
skulle tro, returnerade till sist en ruter. 
Jacobus vann på bordet och kunde 
notera att Syd sakade en hjärter. Vår 
amerikanske hjälte spelade nu spa-
dertvå till handens nia som drog Syds 
ess. Romanski fortsatte med spader-
åtta som gick till fem, tio och knekt. 
Jacobus tog ut hjärterkung och spe-
lade en spader, som Nord var tvungen 
att vinna med kungen. Spelföraren 
hade fortfarande bara åtta stick och 
hade förlorat fyra, när Nord var inne i 
följande läge:

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

Romanski spelade rutertio. Jaco-
bus vann med esset och Syd sakade 
klöveråtta. Jacobus var nu inte sämre, 
utan sakade klöverknekt från bordet. 
Klöver till kung och spaderdam följde, 
som skvisade Syd sönder och samman 
i hjärter och klöver. Det var ”game 
over” för Polen. 13 imp var det spelet 
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värt för USA 2, som till sist fick silver-
medaljerna.

BERMUDA BOWL

Från öppen klass i Bermuda Bowl 
kan vi notera, att Italien återigen är 
tillbaka på tronen som världsmästare. 
Detta var deras 15:e VM-guld i bridge. 
Vilket fantastiskt resultat! Norberto 
Bocchi lyckades få till timingen bra, 
då han hade födelsedag samma dag 
som guldmedaljerna delades ut. 
 Här följer även ett spel med honom 
i huvudrollen, som delvis bevisar att 
man också behöver tur i bridge för 
att kunna vinna. Vanligtvis är det den 
som gör minst fel som vinner, men 
gör man fel, eller bjuder för hårt, så 
måste man ibland förlita sig på turen. 
Hur tänker du dig spelföringen i 73 
med följande resurser, när Öst spelar 
ut en trumf? Väst har dubblat ett spa-
derbud på vägen mot storslam. 

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

SyD väSt norD öSt 
George Versace Karwur Lauria

	  13 pass 
4c* pass 42* pass 
4s* pass 4NT* pass
6c pass 62* pass
63 pass pass pass

SyD väSt norD öSt 
Madala Tobing Bocchi Asbi

	  13 pass 
3c* pass 32* pass 
3NT* pass 42* pass
4s* D 52* pass
5s* pass 73 pass 
pass pass

I det öppna rummet, hade indonesiska 

paret Karwur–George en budsek-
vens där George splinterbjöd, varpå 
kontrollbud och essfråga följde. 62 
frågade efter en tredjekontroll i ruter 
och när ingen sådan fanns nöjde de sig 
med lillslam. 
 Bocchi fick mer information i det 
slutna rummet. 3c var antingen 9-14 
hp med balanserad hand eller en 
renonssplinter med hjärterstöd. 32 
var relä för att se vad partnern hade 
för handtyp och 3 sang berättade om 
max, hjärterstöd och klöverrenons. 
42 var kontrollbud och 4s essfråga. 
52 berättade om två ess, varpå Madala 
gjorde en mild storslamsinvit med 5s 
och Bocchi nappade omgående.
 Vid båda borden valde man att spela 
ut trumf. Vilket spelsätt som väljs, 
hänger samman med om du spelar lill- 
eller storslam. 
 Det finns i princip två sätt att ta 
13 stick. Antingen spelar man på att 
spadern sitter 4-3 (ungefär 63% chans) 
eller så trumfmaskar man i klöver,  
d v s spelar klöverkung i avsikt att 
släppa den runt i förhoppning om att 
Öst har esset (50% chans). 
 Men är du i 73 måste du finna klö-
veress för att få dina stick. Med den 
nya imp-skalan, där varje stick räknas, 
bör man kanske vara mer försiktig och 
spela på sju trick även om man bjudit 
sex, då man i princip inte kan gå bet i 
lillslam.
 Karwur, som spelade 63, vann 
utspelet med åttan och spelade mer 
trumf till esset. Med 11 säkra stick 
spelade han nu spader till ess, spader 
till stöld, klöver till stöld och ännu 
en spaderstöld. Han upptäckte att 
spadern inte satt 4-3 och fick då byta 
fot och slå den där ”trumfmasken” 
i klöver. När den fungerade var han 
hemma, men han hade nu för få trumf 
för att kunna korsstjäla de kvarva-
rande sticken. 12 stick. >



    BR IDG E  DECEM BER 201316

FREDAG 25 JULI 
09.00-18.45  SM Par Veteraner  
14.30-18.00  Brons 1, handikapp  
15.30-21.15  Silver 1, IAF  
19.00-22.30  Brons 2 

LöRDAG 26 JULI 
09.00-14.15  SM Par Veteraner  
10.00-13.30  Brons 3  
11.30-12.45  Chairman’s Cup. 
 Kaptensmöte  
13.00-20.40  Chairman’s Cup, 
 Gröna Hissen  
14.30-18.05  Brons 4, handikapp  
15.30-21.15  Silver 2  
19.00-22.30  Brons 5

SöNDAG 27 JULI 
09.00-18.45  SM Par Damer   
10.00-19.30  Chairman’s Cup kval, 
 Gröna Hissen  
10.00-13.30  Brons 6  
14.30-18.00  Brons 7, handikapp*  
15.30-21.15  Silver 3  
19.00-22.30  Brons 8 

MÅNDAG 28 JULI 
09.00-14.15  SM Par Damer   
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 32 lag  
10.00-13.30  Brons 9  
14.30-18.05  Brons 10, handikapp* 
15.30-21.15  SM-par Nybörjarträffen  
15.30-21.15  Silver 4  
16.00-20.10  Chairman’s Cup, 16 lag 
16.00-18.45  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 32 lag  
19.00-22.30  Brons 11, Mixed 
19.15-22.00  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 

JUBILEUMSTISDAG 29 JULI
09.00-13.05 SM Par Mixed, sista dansen
09.30-12.00  SM Par Nybörjarträffen*  
10.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 kvartsfinal 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12
14.00-19.00 Jubileumssilver (5) 
14.30-18.00 Brons 13, handikapp 
15.20-19.30  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag  
19.00-22.30  Brons 14

* Efterföljande seminarium

Dag-för-dag-schema
(Med reservation för programändringar)

ONSDAG 30 JULI 
09.00-18.45  SM Par Mixed  
09.30-19.00  SM Lag Veteraner 
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål*  
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål*  
10.00-20.50  Chairman’s Cup, semi 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag 
10.00-13.30 Brons 17
14.30-18.00  Brons 18, handikapp*  
15.30-21.15  Silver 6  
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag 
19.00-22.30  Brons 19

TORSDAG 31 JULI
09.00-14.15  SM Par Mixed  
09.30-19.30  SM Lag Veteraner, cup  
10.00-20.50  Chairman’s Cup, final  
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag  
10.00-13.30  Brons 20  
14.30-18.05  Brons 21, handikapp*  
15.30-21.30  Silver 7 
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, match om 
 tredje pris  
16.00-22.00  SM Par Open, Sista Chansen 
19.00-22.45  Brons 22 

FREDAG 1 AUGUSTI
09.30-19.00  SM Par Open, semifinal  
10.00-13.30  Brons 23  
14.30-18.00  Brons 24, handikapp  
15.30-21.15  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 25 

LöRDAG 2 AUGUSTI
09.00-18.45  SM Par Open, final  
10.00-13.30  Brons 26 
14.30-18.00  Brons 27, handikapp 
15.30-21.15  Guldgruvan 
 Gröna Hissen par  
19.00-22.30  Brons 28 

SöNDAG 3 AUGUSTI 
09.00-14.15  SM Par Open, final  
09.30-14.45  Guldgruvan, final 
10.00-13.30  Brons 29

B R I D G E F E S T I V A L  D A G - F ö R - D A G - S C H E M A

    Bocchi vann utspelet, tog ut 
spader ess, stal en spader och fortsatte 
med klöverkung, Öst täckte med esset 
och Bocchi stal. Sedan följde raskt 
ruter ess, ruter till kung, klöverdam 
med rutersak på bordet och klöver-
stöld. Med fem stick kvar att spela 
kunde nu Bocchi begära resten på 
korsstöld eftersom alla hans kvarva-
rande trumf var höga. 
 Hela given:

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

– Vi bjöd fel och hade lite tur. Det var 
en riktigt dålig storslam, sa Augustin 
Madala efter matchen. 
 Madala tyckte själv, att han borde 
ha nöjt sig med att bjuda lillslam istäl-
let för att storslamsinvitera. Men bra 
spelare ska ha tur – och med båda de 
komponenterna på plats vinner man 
också VM-guld!   

Bulletiner  
och resultat...
... med massor av fler roliga 
givar och annat från tävling-
arna från VM på Bali laddas 
hem från:

www.worldbridge.org

>

>



SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Bridgefestivalen är ett av världens största bridgear-
rangemang! Den 25 juli slår vi åter upp portarna för 
en ny färgsprakande Bridgefestival – den 20:e i ord-
ningen!

På Bridgefestivalen i Örebro finns tävlingar för alla 
kategorier, från nybörjaren till den mer erfarne spela-
ren. Förutom SM-finaler, internationella lagtävlingen 
Chairman’s Cup och guldtävlingen Guldgruvan spelas 
en uppsjö sidotävlingar. Så gott som varje dag påbör-
jas en ny handikapptävling, en silvertävling och två 
bronstävlingar. 

Tisdagen den 29 juli firar vi 20 år med Bridgefestivalen. 
Jubileumstävlingar inleder firandet under dagen och 
på kvällen dansar vi till BrobergBand.

Som en del av firandet avgörs den extrainsatta tävlingen 
Jubileumssilver med guldstänk under jubileumstis-
dagen.

Var med i jubileumsfestivalen 2014!

Läs mer på www.svenskbridge.se!

VI SES I ÖREBRO!!!

N är du tröttnat på getingar som 
simmar i hallonsaften och att glassen smält  
i värmen, då är det dags att strunta i  
gräsklippningen och bege sig till Örebro! 

2014
Bridgefestival

25 juli–3 augusti 
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S
tena Line Cup arrangerades 
som en del i förbundets 80-års-
firande. Från arran görshåll hade 

man hoppats på 250 lag, men hela 680 
lag kom till start då många lockats av 
att kunna spela ihop sin första guld-
poäng.
 16 kvarvarande lag hade kvalifice-
rat sig till slutspel på Bridgens Hus i 
Göteborg. 
 I åttondelsfinalen noterades inga 
skrällar. Favoritlagen gick vidare.
 Sivves Straffdubblare, med slut-
spelets lägsta medelålder, gick fram 
som en slåttermaskin och på vägen 
till final vek de bl a undan fjolårets 
allsvenska mästare. I laget spelade 
Daniel Sivelind, Andreas Jansson, 
Jonas Engström, Eric Arvidsson och 
Simon Ekenberg. I semin mot Anna 
vann Sivve alla fyra segmenten.
 I finalen stod Lavec Scania, med 

Johan Dieden, Peter Fredin, Anders 
Wirgren, Johan Bennet, David Probert 
och Thomas Andersson, som mot-
ståndare. Deras semi mot Yellow var 
betydligt jämnare, där Lavec Scania 
slutligen vann med 10 imp.
 Finalen skulle spelas i sex segment 
om 16 brickor, totalt 96 brickor. Det 
första avsnittet av finalen spelades 
på Bridgens hus, men de övriga fem 
skulle avgöras på böljan den blå, 
ombord på kommandobryggan på 
Stena Scandinavica. 
 Sivves Straffdubblare startade i ett 
furiöst tempo och man vann alla de 
tre första segmenten. Halvvägs in i 
finalmatchen ledde man med 62 imp 
och matchen såg avgjord ut. Många 
imp hade kommit genom hårdbjudna 
utgångar. Bjuder man hårt, så måste 
man spela bra. Första brickan i seg-
ment 3 är ett tydligt exempel på det: 

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

SyD väSt norD öSt 
Sivelind Probert Jansson Andersson

	  pass pass
12 D 13 pass 
22  pass 32 pass 
52 pass pass pass

SyD väSt norD öSt 
Bennet Ekenberg Wirgren Engström

	  pass pass
12 D RD 13 
1s  pass 1NT 23 
32 33 pass runt

Andreas Janssons ville inte ge upp 
möjligheten till utgång med sina fina 

Stena Line Cup i hamn

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Stena Line Cup, som inleddes på klubbar över  
hela landet i början av året, har nu kommit i hamn. 
Finalen spelades ombord på Stena Scandinavica,  
på en kryssning mellan Göteborg och Kiel.
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mellankort, så han puttade ett steg. 
Det var det lillfinger Daniel Sivelind 
behövde. Med ruterstöd hos partnern 
kunde han enkelt bjuda utgång.
 Daniel vann utspelet, spaderdam, 
med handens kung. Eftersom Väst 
upplysningsdubblat, satsade Sivelind 
på att ruterlängden satt hos Öst. Efter 
ruter till kung släpptes rutertian runt. 
När trumfen var löst, fick motspelarna 
bara två svarta stick: klöveress och 
spaderknekt. Jämn hemgång.
 Efter Östs hjärterbud vid det andra 
bordet bromsade Nords hjärter-
färg ambitionen för Nord-Syd. När 
Öst-Väst fick köpa 33 med en straff, 
betydde det 8 imp till Sivve.
 Efter halva finalen ledde dalmasarna 
i Sivve med 158-96. Lavec Scania såg 
tröttkört ut, men skåningarna är inte 
de som ger upp i första taget. 
 Sivve drygade ut ledningen till en 
början i det fjärde segmentet. Halv-
vägs in i det setet fick Nord denna 
näve:

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

Hur många spader bjuder du som 
Nord med ingen i zonen, när Väst 
öppnar med 12 före dig?
 Andreas Jansson ville sätta rejäl 
press på motståndarna och hoppade 
in med 4s. Johan Bennet kände ingen 
press som Öst, utan dubblade enkelt 
när given var denna:

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

Öst lyckades undvika att bli inpetad, 
för favör i trumf, och därmed förlo-

rade spelföraren två trumfspel och sex 
stick i de andra färgerna: Fem straff 
och 1100 till Öst-Väst!
 Vid det andra bordet värderade 
Simon Ekenberg upp Västs kort och 
öppnade med en stark klöver. När 
David Probert klev in med 3s kunde 
Jonas Engström inte straffdubbla, så 
han passade i hopp om att partnern 
skulle hålla budgivningen öppen med 
en balanseringsdubbling. Simon tyckte 
att han redan överbjudit handen, så 
det blev pass runt på 3s. Jonas kan 
inte ha mått så bra i det läget, att låta 
motståndarna spela 3s i ozon då man 
själv har 12 hp och partnern lovat 17+.
 Även här fick spelföraren bara fem 
stick, men till den billigare taxan -200. 
Det betydde 14 imp till Lavec Scania.
 På nästa bricka skulle Daniel Sive-
lind spela ut efter denna budgivning:

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

SyD väSt norD öSt 
Sivelind Wirgren Jansson Bennet

	 	 pass pass
12 D pass 13
pass 3c pass 3NT
pass pass pass

Vad hade du spelat ut?
 Vad har budgivningen berättat? 
Väst har en stark hand och minst sex 
bra klöver och Öst har lovat håll i 
din öppningsfärg. Du har 15 hp och 
motståndarna har bjudit utgång, så 
partnern har mycket begränsade 
tillgångar. Ser det inte ut som om spel-
föraren har sex klöverstick, två hjär-
terstick och att ett ruterutspel ger det 
nionde sticket för hemgången? Daniel 
Sivelind delade inte den analysen vid 
bordet, utan spelade ut en låg ruter i 
hopp om att hans fina högfärgskort 
skulle stoppa utgången. Efter utspelet 
begärde Bennet snabbt tio stick och 
+630, då hela given var denna:

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

Spaderess i utspel hade visat vägen till 

BRIDGE OVER TROUBLED WATER? Kaptenen fick lämna kommandot av Stena 
Scandinavica till finalisterna i Stena Line Cup. Fr v: Andreas Jansson, 
Thomas Andersson, Daniel Sivelind och David Probert.
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de sju första sticken för Nord-Syd. 
Vid det andra bordet hade Nord-Syd 
hittat sin gemensamma spaderfärg, så 
där var inte 3 sang något alternativ och 
Väst spelade 3c med jämn hemgång. 
 Dessa två stora vinstbrickor för 
Lavec Scania innebar att man kunde 
bryta den negativa trenden och 
krympa avståndet något. 32 brickor 
var kvar att spela. Sivve hade led-
ningen med marginal, 189-144.
 Peter Fredin spelade inte i fina-
len. Han befann sig på Madeira för 
spel med sin sponsor. Kanske var 
det Peters uppmuntrande sms från 
varmare breddgrader som tände 
lagkamraterna. Det femte segmentet 
förde nämligen tankarna till upphämt-
ningen i  Chairman’s Cup tidigare i 
år, där Vi i femman vände matchen 
till seger efter 74-1 imp på de sista 16 
brickorna. 
 Sivve noterades för övertrick på de 
två första brickorna, vilket gav 2 imp. 
Det blev Sivves enda utdelningen i 
denna omgång – och helt plötsligt var 
Lavec Scania såväl ikapp som förbi, 
efter förkrossande 58-2 på 16 brickor!
 Vi ska titta på några avgörande 
brickor från det femte segementet. 

 Andersson–Probert bjöd ett par 
hårda utgångar, som inte bjöds vid det 
andra bordet. Bra spelföring i 43 och 
3 sang utan hjärterhåll, men där färgen 
satt 4-4 emot, gav två stora vinst-
brickor. Andersson–Probert fortsatte 
att ha havsvinden i ryggen. Här bjöd 
de slam, trots att man fick börja bjuda 
på tvåläget.

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

SyD väSt norD öSt 
Probert Ekenberg Andersson Engström

	   pass
pass 22* D pass 
pass 2s  D pass 
3NT pass 4c pass 
5c pass 6c pass
pass pass

SyD väSt norD öSt 
Sivelind Wirgren Jansson Bennet

	   pass
pass 2s  D 2NT* 
32 pass 3NT pass 
pass pass

22 var Multi. När David Probert hop-
pade till 3 sang tydde det på hyfsade 
värden, så Andersson övergav tanken 
om trising och slaminviterade med 
4c. Syd nappade inte, men Andersson 
lyfte ändå in den sjätte.
 Ruterkungens placering var avgö-
rande för hemgången, men denna 
gång satt det vitala kortet på den svaga 
tvåöppnarens hand. 10 imp till Lavec 
Scania.
 I par med Anders Wirgren har 
Johan Bennet tillhört den svenska 
eliten under en lång tid. Det märktes 
i finalen hur samspelta de är – och 
att det ger resultat i längden. Anders 
och Johan visade framfötterna som 
par redan 1991, då de vann Cavendish 
i Las Vegas – en bedrift som bara 
ett annat svenskt par mäktat med. 
På omgångens näst sista bricka stod 
Johan Bennet för en fin spelföring.

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

Vid det andra bordet öppnade Eken-
berg som Väst med stark klöver. När 
han sedan med 1 sang visade 17-19 hp, 
gav det inte Engström några högre 
ambitioner och paret stannade där 
med två övertrick som resultat.
 Vid det andra bordet visade Wir-
gren upp 18-20 hp och då hamnade 
paret i tuffa 4s istället.
 Det blev klöver ut till kung från 
Sivelind och hjärtervända från Jans-
son, till kung och bordets ess. Bennet 
tog ut en spaderhonnör, innan han 
spelade hjärter upp mot handen. 

BöLJANDE FINAL. Fr v: Anders Wirgren, Jonas Engström, Johan Bennet och 
Simon Ekensberg. I bakgrunden ses BBOoperatören Tobias Bende.
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Nord vann med damen och fort-
satte i hjärter, till Bennets knekt och 
rutersakning från bordet. Spader till 
kung avslöjade den elaka trumfsitsen. 
Bennet lät sig inte nedslås: ruterkung, 
klöveress och klöver till stöld följde, 
när Nord sakade ruter. Ruteress och 
ruter till stöld gav följande tvåkorts-
läge, när ett stick till behövs:

  s D 10
  3 —
  2 —
  c —
s 6   s kn
3 —   3 8
2 —   2 —
c kn  c —
  s —
  3 7
  2 —
  c D

Inne på bordet kunde Bennet nu spela 
klöverknekt. Stjäl Jansson med tian 
vinner trumfknekten sticket och om 
Nord istället hugger i med damen, då 
sakar spelföraren hjärterhackan och 
vinner sista sticket med trumfknekten. 
Detta sätt att vinna stick kallas för 
enpassant.
 Inför de sista 16 brickorna hade 
Lavec Scania inte bara kommit igen, 
utan också gått förbi. De var just nu 
havets mästare med siffrorna 202-191.
 Det sista segmentet blev en svängig 
historia, där Sivve startade bäst. Det 
här var den andra brickan:

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

Efter öppning 23 av Sivelind som Öst, 
som visar en hand värd 12-14 hp, bjöd 

Jansson 2 sang (Stenberg). 43 av Öst, 
som visade renonsspader, avslutade 
budgivningen. 
 Två gånger trumf hade sänkt kon-
traktet, men när Andersson provade 
klöverutspel gavs spelföraren chan-
sen. Sivelind stack klöverdamen med 
kungen, tog ut klöveresset och stal en 
klöver. Trumf till nian drog kungen. 
När Sivelind sedan kom in, fällde han 
Nords trumfknekt genom att spela 
damen. Därmed stannade stickförlus-
ten till tre. Hemgång!
 Spelföringen kopierades av Bennet 
vid det andra bordet, men där var 
kontraktet 23. Sivve vann en sexa och 
ställningen var nu 202-197. 
 Övertrick på de två följande brick-
orna gav Sivve 5 imp – och likaläge i 
matchen, 202-202!
 Det här var femte brickan:

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

SyD väSt norD öSt 
Andersson  Jansson Probert Sivelind 

	  42* pass 
4s pass pass  5c 
D pass pass pass

SyD väSt norD öSt 
Engström Wirgren Ekenberg Bennet 

	  1c* pass
12* pass 4s D 
pass pass pass

Den här given är ett bra exempel på, 
att hp inte är allt. Trots 22 hp hos 
Bennet i Öst, har Nord-Syd alltid 
11 stick att ta i spader. Nu blev det 
hela 12 stick, då Öst efter klöveress 
i utspel och hjärterfortsättning inte 
kunde hålla både två höga ruter och 

 ALLSVENSKAN

LAVEC SMILE VANN I STOR STIL

Under kaptenskap av Johan 
Dieden, som pryder detta nummers 
omslag, vann BK Lavec, Smile, All-
svenskan 2013. När sista matchen 
hade spelats stod laget som segrare 
med dryga 17 VP. 
 Andraplatsen gick till lag Skal-
man med Nicklas Warne, Jonas 
Petersson, Peter Bertheau, Per-Ola 
Cullin, Christer Ahlesved och 
Tommy Bergdahl.
 Tredjeplatsen togs av fjolårs-
segrarna Storsjöbygden, Morgan, 
med Morgan Svensson, Bo Sundell, 
Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson 
och Leif Trapp.

ALLSVENSKA TABELLEN 2013
  1. BK Lavec, Smile ...................... 204,25

  2.  BK Fyris, Skalman .................. 186,75

  3. Storsjöbygdens BK, Morgan .. 183,00

  4.  BK Everfresh ........................... 180,00

  5. BK S:t Erik, Morot .................. 173,50

  6. BK Lavec, Enjoy ..................... 173,00

  7. Näsby BS ................................. 167,00

  8. BK Björken, Dialect ................ 163,00

---------------------------------------------

  9. BK S:t Erik, IGB Sports.com .148,00

10. Filbyter Bridge, San Sac .......... 142,00

11. Skara BS ................................... 130,00

12. Örebridgen .............................. 121,00

Lavec Smile – glada allsvenska 
guldmedaljörer 2013: Dennis Bilde, 
Martin Schaltz, Peter Fredin, Johan 
Dieden och Jacob Røn.

N A T I O N E L L T  S T E N A  L I N E  C U P
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Engström 43 på 6-0 i trumf. Det gick 
tre straff. 3 sang som spelades vid det 
andra bordet var inte mycket bättre. 
Två straff gav Lavec Scania 2 imp.
 Thomas Andersson hade i slutet 
av matchen stått för flera fina ageran-
den. Här visade han prov på kreativ 
budgivning.

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

SyD väSt norD öSt 
Andersson  Jansson Probert Sivelind 

pass	 pass	 1c* pass
12* pass 1NT* pass 
2c* pass 23 pass  
4c* pass 42* pass
43 pass 4NT* pass
52* pass 5NT* pass
63 pass pass pass 

SyD väSt norD öSt 
Engström Wirgren Ekenberg Bennet 

pass	 pass	 1c* pass
12* pass 13* pass  
2c* pass 23 pass
33 pass 43 pass
pass pass

en klöver honnör i slutläget. Det gav 
Sivve den ovanliga scoren 1190.
 Vid det andra bordet öppnade Pro-
bert med 42, vilket visar en självspe-
lande spaderfärg. Sivelinds ”offring” i 
5c med 22 höga fungerade utmärkt. 
 ”Oförskämt bra träkarl”, kom-
menterade Andersson och syftade på 
spaderrenonsen.
 Då Probert såg till att partnern blev 
inpetad, blev det bara en straff och 
+100 till Nord-Syd. Det gav 14 tunga 
imp för Sivve, som nu var tillbaka i 
ledning med 216-202.
 På nästa bricka spelade Ekenberg–

1c var 17+ och 12 0-7 hp. 1 sang 
visade någon enfärgshand, med 
obegränsad styrka. 2c visade 4-7 hp 
och 23 lovade 19-21 och minst sex 
hjärter. Många spelare på Syds plats 
hade nog givit upp tanken på slam 
här, men Andersson ville annat. Han 
provade nu en ”fulsplinter”: 4c med 
två hackor, trots att det ska visa singel 
eller renons. Nu växte Nords hand 
rejält och Probert såg storslam hägra. 
Andersson parerade dock väl, genom 
att förneka sin ruterkung på kungfrå-
gan och storslamsinviten 5 sang.
 I 63 behövde Probert bara stjäla en 
klöver på bordet för 12 stick;  +1430.
 Vid det andra bordet visade Nord 
20+ med hjärterfärg efter stark klöver-
öppning. Efter det blev budgivningen 
mer rättfram, med slutstation 43.
 Anderssons idérika budgivning lade 
grunden för dessa 13 imp till Lavec 
Scania. Därmed hade de återtagit 
ledningen med 1 imp. Ledningen 
utökades med 10 imp på följebrickan, 
då Wirgren–Bennet bjöd en hård 
tresangare som gick hem efter missat 
utspel och gynnsam hjärtersits. En 
likabricka följde.
 Med fem brickor kvar visade 
Bennet inga tecken på nervositet.

20.000 KR var plåster på såren för att ha förlorat semifinalen. Två lag delade tredjeplatsen. Lag ANNA (vänster bild) fr v: 
Johnny Östberg, BengtErik Efraimsson, Anna ZackEfraimsson, Christer Bjäring och Anders Morath. Lag YELLOW fr v: 
Lars Ramquist, Olle Wademark, PG Eliasson, Jan Selberg, Göran Hammarström och Mikael Arnberg.

N A T I O N E L L T  S T E N A  L I N E  C U P

Jo, 4c visar 
kortfärg.  
Jag lovar!

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

SyD väSt norD öSt 
Andersson  Jansson Probert Sivelind 

	 13 1NT D 
2c pass 23 pass
2s pass pass pass 

SyD väSt norD öSt 
Engström Wirgren Ekenberg Bennet 

	 13 pass 1s !  
pass 22 pass 23 
pass pass D pass 
2NT pass pass pass

Bennets taktiska 1s höll Nord-Syd 
borta från spaderfärgen. Syd ville inte 
stå med på dubblingen och istället 
kraschlandade Ekenberg–Engström i  
2 sang, med tre zonstraff som resultat.
 Vid det andra bordet spelades mer 
normala 2s med ett övertrick. 
 Alla som följde denna nagelbitare 
på BBO, fick med fyra brickor kvar 

”svart ruta” då internetförbindelsen 
med båten bröts! Efter en stund var 
finalen åter i sändning.
 Sivve kunde dock inte hämta 
tillbaka de 21 imp de hade upp till 
skåningarna. Slutresultatet skrevs 
till 242-226. Över 96 brickor är inte 

det någon differens att tala om. Som 
Anders Wirgren sa i sitt tacktal, var 
båda lagen egentligen värdiga vinnare. 
 Kapten Johan Dieden är värd en 
särskild eloge, som coachat både till 
seger i Stena Line Cup och Allsvens-
kan samma höst! Det är en prestation 
värd att pryda omslaget av denna 
tidning, eller hur! Johan har utvecklats 
mycket som bridgespelare, sedan han 
anlitade Peter Fredin som partner. 
Den minnesgode kanske kommer 
ihåg tre raka segrar för ”Stall Dieden” 
i Allsvenskan och en andraplats året 
därpå.
 Slutligen riktas ett stort tack till för-
bundets sponsor och samarbetspartner 
Stena Line, som var med och bidrog 
till cupsuccén.

50.000 KR blev belöningen för lag SIVVES STRAFFDUBBLARE, efter att 
knappt förlorat finalen. Fr v: Jonas Engström, Andreas Jansson, Daniel Sivelind 
och Simon Ekenberg. Eric Arvidsson saknas på bilden.

BÄST KARTA OCH KOMPASS i finalen hade LAVEC SCANIA med fr v David 
Probert, Anders Wirgren, Johan Dieden, Thomas Andersson och Johan Bennet. 
På bilden saknas Peter Fredin.

N A T I O N E L L T  S T E N A  L I N E  C U P

Svenska Cupen
Spela cup du också!

www.svenskbridge.se/svenskacupen
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Det är sen eftermiddag och Stena 
Scandinavica har angjort Kiels hamn. 
Denna novemberlördag skiljer sig 
dock från andra. Många passagerare 
som klev på i Göteborg har inte som 
brukligt tagit bästa avfart mot Auto-
bahn och vidare till sin destination 
i Europa. De har istället dröjt sig 
kvar – och samtidigt som disen lätt-
tar något på Kiel-himlen förvandlas 
fartyget till en flytande bridgeklubb. 
Svenska Bridgeförbundet har belamrat 
skeppet. Vid sidan om finalen i Stena 
Line Cup spelas på ett annat däck 
guldtävlingen Manfred Kamras minne 
och ytterligare en våning ner spelas 
Höstsilver.
 Fartygets personal har mycket att 
förbereda innan eftermiddagen kom-
mer. Då anländer resenärerna för att 
äta och sova gott, samtidigt som de 
under natten reser 50 mil och vaknar 
utvilade i Göteborg. 
 Linnedukningen får vänta en stund. 
Istället dukas det i grönt, när BK 
Albrekts duktiga bridgeinstruktö-
rer, Britt-Marie Warborn och Janne 
Malmström, lägger ut gröna bridgedu-
kar på borden och bjuder in till prov-
bridge för Stenas personal. 
 Först på plats är Marie Sjögren, 
som gått nybörjarkurs i Stenungsund. 
Snart därefter fylls borden på med ny-
fiken Stena-personal. Foldern Bridge 
på 10 minuter (finns att beställa kost-
nadsfritt på www.bridgeforlaget.se) 
ligger till grund.
 – Va? Ska jag lägga upp mina kort så 
att alla ser dem, utbrister köksmästare 

Annika Lönn när hon blir träkarl.
 De första givarna handlar om sang-
spel, där det bara gäller att ta så många 
stick som möjligt. Rätt snart skruvas 
kraven upp, då spelarna får redovisa 
sina hp och det par med flest poäng 
får ta hand om spelföringen – på rätt 
budnivå. Med 26 hp ska nio stick 
hämtas hem. Mot slutet av lektionen 
kommer trumfspel in i bilden.
 Annelie Lundgren får tillsammans 
med sin partner tillräckligt med poäng 
för lillslam. Med spadern gemensam 
ska Annelie spela hem 6s. 
 – Oj, får jag bara förlora ett stick! 
Vad nervös jag blir nu, säger Annelie.
 Efter en dryg timme har deltagarna 
lärt sig de grundläggande begreppen i 
bridge. 
 – Bridge på 10 minuter är en suve-

rän instruktion. Från att inte ha känt 
till något alls om bridge blir det ”ac-
tion” direkt, säger bridgelärare Janne 
Malmström. 
 Restaurangchef Mikael Lindqvist 
vill lära sig mer:
 – Åh, inte visste jag att det är så kul 
att spela bridge. Jag vill lära mig mer!

Janne Malmström (t h) lär ut bridgens grunder. Fr v: Marie Sjögren, adminis
tratör, Annika Lönn, köksmästare, och AnnaMaria Åkerberg, försteman.

Gick hem i hamn

Restaurangchef Mikael Lindqvist vill 
lära sig mer bridge.

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Under bridgekryssen till Kiel togs också tillfället i akt, att låta Stena Lines  
personal få prova på bridge.

S T E N A  L I N E  C U P  P R O V B R I D G E
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s 9 8 2   s 10 5 4
3 E K 6   3 D 7 2
2 D kn 5   2 E 10 9 6 4
c E D 5 4  c K 3

SyD väSt norD öSt
	 	 pass pass
pass 1NT pass 2NT 
pass 3NT pass  pass 
pass

Du sitter Väst och spelar 3 sang. Nord 
spelar ut spaderess och fortsätter se-
dan med kung, dam och knekt. Syd 
sakar en hjärter på fjärde spadern. 
Nord fortsätter sedan med klöver-
knekt. Vilken tur, att inte Nord hade 
en femte spader. Då hade utgången 
straffats direkt. Hur kan du klara 
hemgången? Fundera en stund, innan 
du läser vidare!
 Du kan räkna till tre hjärter-, ett 
ruter- och tre klöverstick, totalt sju 
stick. Din enda chans att få extra stick 
finns i ruterfärgen. Du har lärt dig, att 
bästa chansen att undvika en ruter-
förlorare är genom att maska. Släpps 
ruterdamen runt får du många stick 
i ruter, om Nord har kungen. Ska du 
spela så?
 Svaret finns i budgivningen. Nord 
har hittills i spelet visat 11 hp. Med 
ruterkungen därtill hade han haft 14 
hp och då helt säkert öppnat bud-
givningen. När han nu passade, kan 
vi med stor säkerhet veta att Syd har 
ruterkung. Det betyder i förläng-

ningen, att rutermasken är dömd att 
misslyckas. Din enda chans är därför 
att hoppas på att ruterkungen sitter 
singel hos Syd. Visst är det en liten 
chans, men bättre än ingen. Efter att 
ha vunnit klövervändan, spela därför 
ruteress – och håll tummarna!

c  2  3   s

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

SyD väSt norD öSt
	 	 12 pass
pass 1NT pass pass 
pass

Här spelar du 1 sang som Väst. Nord 
spelar ut spaderess. Han fortsätter 
med spaderkung och -knekt. Syd tar 
över spaderknekten med damen och 
spelar två spaderhackor, som nu blivit 
höga. Fem snabba stick till motspe-
larna, det var en tuff start. Syd spelar 
därefter en låg ruter. Hur vill du spela 
hem ditt kontrakt? Fundera en stund!
 En god idé är att alltid räkna sina 
säkra stick. Här har vi fyra hjärter- 
och två ruterstick. Nord har öppnat 
med 12, så vi kan inte hoppas på att 
träkarlens ruter ska generera några ex-
tra stick. Enda chansen till ett sjunde 
stick finns i klöverfärgen. 
 Vi tar rutervändan med kungen och 

inkasserar våra fyra hjärterstick, för 
att se om vi kan få några ledtrådar. 
Båda motståndarna följer tre gånger, 
sedan sakar Nord en ruter och Syd en 
klöver. Att Nord sakar en ruter tyder 
på att han hade en femkortsfärg från 
början. Vidare har han följt tre spader- 
och lika många hjärterronder. Det 
ger att han bara har två klöver. Skulle 
dessa vara E-D i klöver, kommer vi att 
få ett klöverstick. När du spelar klö-
ver från handen lägger Nord en liten. 
Ajdå! Vad gör vi nu?
 Eftersom Nord öppnat budgiv-
ningen, kanske du känner för att spela 
kungen från bordet i hopp om att 
Nord har esset? Ja, men Nord skulle 
också kunna få ihop sin öppning utan 
klöveress. Kungen eller knekten?
 Det rätta kortet att spela är kungen, 
men av en helt annan anledning. Åter-
igen tar vi en titt på budgivningen. 
Efter Nords öppning passade Öst och 
Syd. Hade Syd haft klöveresset vid si-
dan om spaderdamen, som han redan 
visat upp, skulle han med 6 hp och 
femkortsspader säkert svarat 1s.
 Se där, klövergissningen var inte 
någon gissning trots allt!
 Försök att minnas budgivningen, 
när du är spelförare. Motståndarnas 
bud kan ge flera ledtrådar, både de 
bud de valt men lika ofta vilka bud de 
inte avgett. Prova detta nästa gång – 
det kan ge oanade framgångar!

Lite lättare...
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. 
 Denna gång ska vi ta en närmare titt på hur man 
i spelföringen drar nytta av motståndarnas budgivning.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E


