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FREDAG 24 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 25 JULI 
09.00-14.15  SM Par Veteraner 
10.00-13.30  Brons 3 
11.30-12.00  Chairman’s Cup, 
 Captains meeting (Eng)
12.00-12.30  Captains meeting (Sve) 
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 26 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 27 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

TIsDAG 28 JULI 
09.00-13.35 SM Par Mixed, sista dansen
09.30-12.00  SM Par Nybörjarträffen* 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, kvartsfinal
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12
15.00-20.30 SM Lag Veteraner, kval
15.30-21.15 Silver (5)
14.30-18.00 Brons 13, handikapp
15.20-19.30  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag 
19.00-22.30  Brons 14

Bridgefestivalens spelschema
(Med reservation för programändringar)

OnsDAG 29 JULI  
09.00-18.45  SM Par Mixed 
09.30-16.35  SM Lag Veteraner, kval
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål* 
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål* 
10.00-20.40  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 
15.50-20.40 Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag
17.30-20.10 SM Lag Veteraner, 8-del
19.00-22.30  Brons 19

TORsDAG 30 JULI 
09.00-14.15  SM Par Mixed 
09.30-12.10  SM Lag Veteraner, kvartsfinal 
09.30-13.55  Brons 20, lagbarometer
10.00-20.40  Chairman’s Cup, final 
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag 
10.00-13.30  Brons 21 
13.10-15.50  SM Lag Veteraner, semi
14.30-18.05  Brons 22, handikapp* 
15.30-21.25  Silver 7, Gröna Hissen par
15.50-20.40 Chairman’s Cup, bonus- 
 cupen, match om 3:e pris 
16.00-22.00  SM Par Open, Sista Chansen
16.20-19.30  SM Lag Veteraner, Final  
 + match om 3:e pris 
19.00-22.45  Brons 23 

FREDAG 31 JULI 
09.30-19.00  SM Par Open, semifinal 
10.00-13.30  Brons 24 
14.30-18.00  Brons 25, handikapp 
15.30-21.15  Silver 8 
19.00-22.30  Brons 26 

LÖRDAG 1 AUGUsTI 
09.00-18.45  SM Par Open, final 
10.00-13.30  Brons 27
14.30-18.00  Brons 28, handikapp
15.30-21.15  Guldgruvan 
 Gröna Hissen par 
19.00-22.30  Brons 29

sÖnDAG 2 AUGUsTI 
09.00-14.15  SM Par Open, final 
09.30-14.45  Guldgruvan, final
10.00-13.30  Brons 30

* Efterföljande seminarium

SM LAG
VETERANER

Delta med ett lag i öppna SM-lag 
för veteraner! Tävlingen spelas 
under Bridgefestivalen och är 
öppen för er som är födda 1955 
eller tidigare. Spelet pågår tis-
dag 28/7 och onsdag 29/7 för 
lag som avancerat i tävlingen. 
Anmälan ska ske på förbundets 
hemsida eller på plats i Örebro. 
Sista anmälningsdag är 27/7 
kl 17.00. I tävlingen spelas om 
mästarpoäng enligt gällande 
bestämmelser och guld poäng 
till de fyra främsta (10-5-3-2). 
Startavgiften är 1.200 kr per lag 
(+400 för lag i slutspel), som be-
talas före start. Vi ses i Örebro!

B R I D G E F E s T I V A L  s P E L s C H E m A



C hairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form 
av Gröna Hissen under lördag-söndag. Därefter 
vidtar två parallella cuper:
• Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). 
I HC spelar man om 1:a och 2:a plats.
• Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). 
I BC spelar man om 3:e och 4:e plats.
• Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned 
till bonuscupen.
• Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
• Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal 
och final (64 brickor). På torsdagen spelas finalen 
(64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).
 
Startavgifter
Gröna Hissen: Max 2.000 kr/lag. (125 kr/junior, 
500 kr/senior). Cupspel: 500 kr/lag.
25% högre startavgifter om startavgift ej är erlagd 
före spelstart.
Senaste anmälan: Fredagen den 24 juli, kl 20.00. 

Priser
1:a 50.000 kr 4:e 10.000 kr
2:a 30.000 kr 5:e   5.000 kr
3:e 15.000 kr 6:e   5.000 kr

www.svenskbridge.se/festival-2015

Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med gratis 
start i CC. Det lag som kommer längst i tävlingen 
vinner distriktspriset på 10.000 kr. 

Följande villkor ska dock uppfyllas:
• Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC. 
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma 
distrikt.
• Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.
• Lag som går vidare till cup betalar betalar 500 kr.
• Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen 
avgör placeringen från Gröna Hissen vinnaren.

EN

GLAND – VINNARE 2014

GRÖnA
HIssEn

HUVUD
CUP

BOnUs
CUP

Ê
PLAC. 1-32

PLAC. 33-64Ê

VInnARE
GåR VIDAREÊ HUVUD

CUP

UTsLAGEn

TVå LAG
åTERsTåRÊ FInAL

VInnARE
GåR VIDAREÊ BOnUs

CUP
TVå LAG
åTERsTåRÊ mATCH

Om 3:E PRIs

FÖRLORARE
GåR TILL

FÖRLORARE

UTsLAGEn UTsLAGEn

FÖRLORARE

FÖRLORARE
GåR TILL

PLAC. 65-Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Chairman’s Cup är en lagtävling öppen för alla. 
Den spelas på Conventum, Örebro, 25-30 juli 
2015. Tävlingen inleds med ett kval i form av 
Gröna Hissen (32 första vidare) och avslutas 
med raka cupmatcher. 
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Påskbridge med sola i Karlstad
TEXT: PETER VEnTURA, KARLBO  FOTO: THOmAs WEDIn, sKÖVDE

Karlstad, eller Tingvalla som det hette då, har varit en viktig handelsplats  
sedan vikingatiden. Bridgespelare från hela landet kommer att fara i viking  
och under påsktid anlägga Karlstad, belägen vid Vänerns norra strand.  
Där dukas det i Tingvallahallarna upp till mixedtävlingar i dagarna fem.

Bridgeförbundets Lasse Persson och Påskbridgens primus motor, 
Catarina Midskog, skippar julen och laddar äggstra för påskbridge.
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F Ö R B U n D E T  P å s K B R I D G E

Trettondagsbridge på

2–6 januari 2015 anordnas 
trivselbridge. Vi spelar 30 brickor 
på eftermiddagarna. Kvällsspel om 
22 brickor ordnas för 50:-/sp. Priset 
är 3.495:-/pers m. del i dubbelrum 
inkl 4 middagar och frukostar samt 
avgift  för spel på eftermiddagen. 

Info och anmälan: Calle Ek, 
0702-706 401, carl.ek@telia.com.

Trettondagsbridge på

Ta med påskkärringen din och var 
med i Påskmixeden i Karlstad 2-6 
april! 
 Påskmixeden är ett samarrang-
emang mellan SBF och Karlstads BK 
och ersätter Vinterfestivalen, som de 
två senaste åren hölls i Skövde.
 Catarina Midskog, eller ”Katt” 
som de flesta känner henne, är primus 
motor och förbundets förlängda arm 
på plats i Karlstad:
 – Påskhelgen är av tradition en stor 
bridgehelg och vi tror att det är en 
betydligt bättre tidpunkt än januari då 
vinterfestivalen hölls.
 SM för mixedlag inleds redan på 
skärtorsdagen och för de lag som når 
finalen avslutas tävlingen inte förrän 
annandag påsk. För utslagna lag och 
övriga finns möjlighet till att delta i 
någon av hela åtta bronstävlingar, en 
silvertävling samt en guldtävling för 
mixedpar.
 Spelplats blir Tingvallahallarna, 
relativt nybyggda innebandyhallar 
med gångavstånd både till hotell och 
city. I påsk kommer klubbor och 
ihåliga bollar i en av de fyra hallarna, 
med omkring 1200m2 i yta, ersättas av 
80 bridgebord, budlådor och spelkort. 
Här finns även café som bl a erbjuder 
smörgåsar och lunch. För dem som 
kommer med bil finns gratis parke-
ring.

sAmLInG VID LÄGERELDEn

Nyrenoverade Scandic Klarälven 
är tänkt att vara den naturliga sam-
lingspunkten efter bridgen. Tiderna 
är förbi, när man spelade bridge från 
09.00 till 21.00 eller senare och sedan 
fick slänga i sig något snabbt, eftersom 
restaurangköken hade stängt eller höll 
på att stänga. Under påskmixeden 
börjar spelet tidigast 10.00 och avslu-
tas omkring 19.30.
 – Vi hoppas att hotellet fungerar 

som en samling vid lägerelden. De har 
satsat mycket på ett bra kök, vilket 
är kul då jag vet att bridgespelare i 
gemen uppskattar vällagad mat, säger 
”Katt”.

FULLÄnDAD PåsKHELG

Varje kväll har Karlstad BK ordnat 
med underhållning (magiker, komiker, 
trubadurer och karaoke) på Scandic 
Klarälven. Spelet avslutas i rimlig tid 
varje kväll, vilket ger möjlighet till 
middag och samvaro. Det brukar ju 
finnas en och annan giv att diskutera 
efter en hel dags bridgespel.
 För dem som vill få ett break från 
bridgen hålls V75 på Färjestadstravet 
samma helg och om Färjestad går till 
hockeysemifinal kan den aktive både 
spela bridge, se trav och hockey. Påsk-
helgen blir fulländad! 
 För mer information, se sid 51.

FÖRTJÄnsTTECKEn I sILVER

För att erhålla förtjänsttecknet i 
silver ska vederbörande ha arbetat 
med bridge på klubb-, distrikts- 
och/eller riksnivå under minst tio 
år.  Förtjänsttecken i silver delas ut 
av SBF:s styrelse, alternativt den del 
av organisationen styrelsen delege-
rat uppgiften till.

sILVER mED LAGERKRAns

För att erhålla förtjänsttecknet i 
silver med lagerkrans ska veder-
börande ha nedlagt ett synnerli-
gen förtjänstfullt bridgearbete på 
klubb-, distrikts- och/eller riksnivå 
under minst 20 år. Med synnerligen 
menas att det endast är klubbens, 
distriktets eller riksförbundets 
stöttepelare som kan komma ifråga. 
Det räcker således inte att vara sty-
relseledamot i 20 år utan att uträtta 
något utöver det vanliga. Förtjänst-
tecken i silver med lagerkrans delas 
ut av SBF:s styrelse, alternativt 
den del av organisationen styrelsen 
delegerat uppgiften till.

FÖRTJÄnsTTECKEn I GULD

För att erhålla förtjänsttecken i 
guld ska vederbörande ha nedlagt 
synnerligen förtjänstfullt bridgear-
bete på riksnivå under minst 10 år. 
I allmänhet krävs styrelsearbete/
ordförandeskap i kommittéer i för-
bundet i kombination med extra-
ordinära insatser. För att spelare/
kapten/coach ska erhålla förtjänst-
tecknet i guld gäller ej ovanstående 
krav, istället ska man som spelare/
kapten/coach ha vunnit EM/VM/
OS(WMSG) eller motsvarande. 
Förtjänsttecken i guld delas ut av 
SBF:s styrelse, alternativt den del av 
organisationen styrelsen delegerat 
uppgiften till.

 RIKTLInJER FÖR FÖRTJÄnsTTECKEn
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Brickan spelades vid 50 bord och 
genererade totalt 231 imp, d v s 9,24 
imp per match, trots att den var oav-
gjord i tre matcher. 
 I flickklassen gick man hem i 5 i 
högfärg vid båda borden. I två junior-
matcher gick man hem 5s respektive 
gick en bet i 6s, som man kunde ha 
fått hem. 
 För att beta slam i spader måste 
Väst antingen spela ut hjärterkung 
eller inleda med två ronder ruter, för 
att eliminera hotet från ruterkungen.
Anledningen till detta framgår av vad 
som hände vid de tre bord där 6s gick 
hem. Om Nord blir spelförare i 6s, 
krävs det exakt hjärtersex i utspel för 
beten.
 Vid mötet i flickklassen mellan 
Frankrike och Indien gick budgiv-
ningen sålunda:

Syd	 väSt	 nord	 öSt	
Huberschwiller morgues

	 pass 13 2c
2s 4c 4s 5c
5s pass 6s D
pass pass pass

Väst hittade hjärterkung ut och Syds 
öde föreföll beseglat, eftersom utspe-
let rimligen var en singelton. Spelföra-
ren vann och trumfade två gånger med 
bordet inne samt begärde rutertvå. 
Öst pallade inte för trycket utan gick 
upp med esset och hem gick slammen, 
vilket gav fransyskorna 17 imp.
 I juniormatchen mellan Nya Zea-
land och Chinese Taipei offrade sig de 
förstnämnda i 6c med en dubblad bet, 
när Nord begripligt nog inte hittade 

ruterutspelet för en andra straff.
 Vid det andra bordet bjöd Nord-
Syd 6s.

Syd	 väSt	 nord	 öSt	
Huang  Tai

	 pass 13 2NT
3s 5c 5s 6c
6s pass pass pass

Väst spelade ut rutertre och när spel-
föraren beordrade tvåan från bordet 
var Öst där och klabbade med esset, 
så att slammen slank hem till taxa 16 
imp.
 I juniormatchen mellan Argentina 
och Sverige köpte de svenske 5c vid 
det ena bordet.

Syd	 väSt	 nord	 öSt	
	 Grönkvist  Gullberg

	 pass 13 2NT
pass! 5c pass pass 
pass

Det var förresten rätt att inte dubbla, 
när Nord inte spelade ut en betande 
ruter medan hen hade hjärteresset 
kvar för att kunna ge partnern en 
ruterstöld.
 Vid det andra bordet hade Nord-
Syd högre ambitioner.

Syd	 väSt	 nord	 öSt	
stokka  Hult

	 pass 13 2NT
3s 4c 4NT* 5c 
5s** pass 6s pass
pass pass

* RKCB
** Två ”ess” utan trumfdamen

TEXT: sVEn-OLOV FLODQVIsT, LUnD

Våra tre lag vid JVM gjorde ju fantas-
tiskt bra ifrån sig med aggressivt och 
ändå stabilt spel.
 Den intressanta given under 
mästerskapet var kanske den där tre 
spelare: Hao-Wei Huang, Chinese 
Taipei, Anne-Laure Huberschwiller, 
Frankrike, samt svenske Adam Stokka 
utmärkte sig för fantasifullt kortspel.
De hade till uppgift att spela 6s med 
dessa resurser.

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

Nord öppnade med 13, Öst steg in 
med 2 sang och Väst hängde med i 
lågfärgerna en stund och när ni tog 
er till lillslam i spader spelade Väst 
ut rutertre, hjärterkung eller klöver-
knekt. Hur skulle  du lägga upp spel-
föringen i de tre fallen?
 Detta var hela sitsen:

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

Från när och fjärran

J O R D E n  R U n T  F R å n  n Ä R  O C H  F J Ä R R A n
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Väst missade de betande röda utspelen 
utan valde klöverknekt. Ser du hur 
Adam Stokka vackert hittade att spela 
hem kontraktet utan att motståndarna 
kunde göra något åt saken.
 Han behövde fälla hjärterkung 
och få till en skvis för  hemgången, så 
han stal sin klöver i andra stick och 
spelade spadern i botten:

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

På den sista trumfen fick bordet lägga 
ytterligare en hjärter, men vad skulle 
Öst saka? Ruterknekt innebär att spel-
föraren kan godspela bordets kung, 
och när hen lade en hjärter stod den 
färgen.

c		2		3			s

De italienska stjärnorna Alfredo 
Versace och Norberto Bocchi lät sig 
efter VM i Sanya intervjuas av Neapo-
litan Clubs Laura Camponeschi för att 
uttrycka  sin oro beträffande brid-
gens framtid.
 Versace menar att detta mästerskap 
var ett av de minst lyckade i spelets 
historia. Spelplatsen var svår att nå, 
långt att resa för flertalet spelare och 
väldigt dyrt. Lag utan stora sponsorer, 
som hans och Bocchis, kunde inte del-
taga. I Lille spelade 400 lag i Rosen-
blum Cup och i Sanya 120 öppna lag 
och 28 damlag. Ett riktigt fiasko, som 
lär bero på kostnaderna: omkring 
10.000 kr för för flyget, nästan 2.000 
kr per dygn för ett rum på något av de 

tre tillgängliga hotellen. Allt var dyrt, 
som t ex de 400 kr han fick betala för 
ett par ”flip flops”. Hur ska en spelare 
utan sponsor ha råd med 50.000 kr för 
en vecka i Sanya? 
 WBF hade hittat en sponsor, Red 
Bull, som namngav evenemanget, men 
det är oklart vad sponsorn i övrigt 
bidrog med. Vad användes deras 
pengar till? En sponsor bör göra ett 
mästerskap mer åtkomligt och bjuda 
in juniorer.
 Utöver kostnaderna för resor och 
hotell tillkom startavgifterna: 9.000 
kr för mixedlag och 4.400 kr för 
partävlingarna i dessa transnationella 
tävlingar, där alla borde vilja vara med 
och möta mästarna.
 Bocchi kunde bara hålla med. Han 
har inget mot Kina som värd utan 
valet av Sanya. Beijing och Shanghai är 
lättare att nå och har ett varierat utbud 
av hotell, medan det på ön Sanya bara 
finns lyxhotell, där en kopp kaffe 
kostar 75 kr.
 Versace  återkom till sponsorn. 
WBF valde spelplatsen eftersom Red 
Bull är ett kinesiskt företag, men vad 
var poängen för denna och andra 
sponsorer om kostnaderna avskräckte 
flertalet spelare. Europeiska nationer 
med starka bridgetraditioner (Italien, 
Frankrike, Holland, Sverige m fl) 
skickade väldigt få lag: Italien sände 
vare sig damlag eller seniorlag.
 På frågan om de hade fler synpunk-
ter svarade Versace att de som inte 
var i Sanya säkerligen noterat den usla 
internetaccessen. Han tycker också 
att det var förskräckligt att man gav 
OurGame ensamrätt att sända lagfi-
nalen. Det är en experimentplattform 
som inte funkar tillfredställande och 
som gjorde många besvikna. Eftersom 
internetanslutningen var så bristfällig 
var även resultatuppdateringen långt-
ifrån godkänd.

 Bocchi tillade, att trots att stora 
sponsorer som OurGame och Red 
Bull betalade, fungerade ingenting 
och med höga kostnader var spelarna 
missnöjda. Exempelvis fanns det inte 
ens en kopieringsmaskin för hantering 
av systemdeklarationer.
 På frågan om man med det låga del-
tagarantalet verkligen kunde kalla det 
för ett VM, sa Versace att det kunde 
man knappast med så korta matcher 
i kvalet som sju brickor, som ger en 
alltför stor slumpfaktor. Han visste 
inte vad skälet till dessa kort-korta 
matcher var, men anser att organisa-
törer bör konsultera erfarna spelare, 
innan de gör dylika ingrepp. Det finns 
många som kan bidra med synpunkter 
på format och organisation. Hans skäl 
till att ställa upp i intervjun var en 
förhoppning om att påverka. 
 Nästa år ska öppna EM spelas norr 
om polcirkeln i norska Tromsö, som 
lär vara en av Europas dyraste städer. 
Vem vill resa dit och spendera 200 kr 
för en drink? Dessvärre förefaller 
bridgen utvecklas till en sport enbart 
för proffs.
 Dessa tankar förde samtalet till 
Bocchis 20 år gamla förslag, om att 
skapa en spelarorganisation för att 
stödja bridgen, spelare likaväl som 
EBL och WBF. 
 Versace vill att man ska hålla 
mästerskapen på platser som de fyra 
tidigare: Verona, Lille, Montreal och 
Philadelphia, städer med kapacitet 
ett ta emot alla: spelare, lag, organisa-
tioner och vänner. Man kan utnyttja 
sponsorers medverkan till att ge alla 
spelare chansen att utmana eliten.

c		2		3			s

J O R D E n  R U n T  F R å n  n Ä R  O C H  F J Ä R R A n
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TEXT: AnDERs WIRGREn, mALmÖ  ILLUsTRATIOnER: ARnE LARssOn, sUnDsVALL

Vill du testa dig själv? Täck då över den följande texten 
när du kommer till en fråga med fet stil. när du tror dig 
ha det rätta svaret, läser du vidare tills det kommer en 
ny fråga, då du täcker över texten och försöker besvara 
den nya frågan, o s v.

steg för steg

Det är vemodigt, men inte mycket att 
göra åt. Sommaren har övergått i höst, 
och vintern närmar sig. Förra helgen 
bommade du och Barbro igen som-
marhuset. Du klippte gräset för sista 
gången i år, satte in utemöblerna i 
förrådet, tömde varmvattenberedaren, 
stängde av vattnet, lagade hålet i för-
rådstaket och fixade en kärvande dörr. 
Inte illa för en som hade ”tummen 
mitt i handen” i yngre år. Barbro 
städade hela huset och satte nya 
tätningslister i fönstren. Nu känns det 
som om höststormarna kan få komma 
precis när de vill.
 Det har de minsann gjort. I dag yr 
höstlöven omkring på gatan och just 
en sådan här dag är det skönt att inte 
vara på landet. Du har precis varit och 
storhandlat. Senare i kväll ska du spela 
partävling på klubben – med Bengt i 
vanlig ordning. Det ska bli kul!
 När ni möts upptäcker du att Bengt 
ser lite trött ut. När du undrar hur det 
står till, säger han, att det nog är en 
förkylning på gång. ”Men annars är 
det som vanligt”, skyndar han sig att 
tillägga, som den optimist han är. Det 
hade han säkert också sagt om han 
haft 40 graders feber.
 Ni börjar medelmåttigt med tre 
brickor något över medel och tre 

aningen under. På en av dem fanns ett 
bättre utspel, men det var svårt för dig 
att hitta som budgivningen hade gått. 
Bengt är en bra partner, för han erkän-
ner när han gör fel, precis som du. 
 I den fjärde ronden sitter ni Nord-
Syd och möter två yngre män, i alla 
fall i förhållande till er. 35-årsåldern 
skulle du gissa på. Du har sett dem 
förut, mött dem också, men vad de 
heter vet du inte. En titt på deras 
deklarationskort berättar att de spelar 
Nordisk Standard.
 På rondens första bricka har du fått 
dessa kort, som Syd, när Öst är giv 
och båda sidor är i zonen:

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

Det är ingen särskilt spännande sam-
ling, men du har i alla fall båda hög-
färgerna, så när Öst öppnar budgiv-
ningen med 1 sang, 15-17 hp, är frågan 
om du ska blanda dig i budgivningen.

sKA DU GÖRA DET?

Nej.
 I partävling är det viktigt att slåss 
om delkontrakten. Har man som ni 
den lilla behändiga konventionen att 
2c visar båda högfärgerna, är det ett 
tänkbart bud, i alla fall i ofarlig zon. 
Men nu är ni ju i riskzonen.

 Det som talar mot ett inkliv i andra 
hand, är att du bara har nio kort i 
högfärgerna och att du har majori-
teten av styrkan i dina korta färger. 
Med 5-5-fördelning hade 2c kunnat 
tänkas, kanske också om honnörerna 
varit placerade där de gör störst nytta, 
kanske:

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

Även den handen innehåller bara 7 hp,
men med all styrka i dina långa färger, 
är risken för en stor utbetalning 
mindre, än om du kliver in med den 
hand du har. 
 I dag är det populärt att kliva in 
mot 1 sang så ofta man bara kan, inte 
så mycket för att försöka hitta egna 
kontrakt som för att försöka trassla 
till det för motståndarna. Nackdelen 
med den filosofin är att partnern inte 
vet, om du bjuder på dina kort eller 
krånglar. Därför vill du och Bengt ha 
bättre kort för en direkt aktion, i alla 
fall i riskzonen. Inte heller med den 
andra handen hade du därför klivit in, 
det måste du erkänna.
 Efter ditt pass svarar Väst 22, som 
Öst alerterar. När Bengt frågar får han 
det svar du räknade med, d v s ”över-
föring”. Så lägger Öst till ”minst fem 
hjärter, men obekant styrka".

F Ö R  m I n D R E  R U T I n E R A D E  s T E G  F Ö R  s T E G
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 Bengt funderar ett tag. Sedan gör 
han det som Öst egentligen skulle 
göra. Han bjuder Västs färg: 23.

VET DU VAD sOm sTåR På?

Ja, och det var inte så länge sedan ni 
diskuterade just det här läget.
 För de flesta hade 23 förmodligen 
haft samma betydelse som när man 
kliver in med 23 efter öppningsbudet 
13, d.v.s. minst 5-5-fördelning med 
spader (den objudna högfärgen) och 
en lågfärg. Att ha samma knep efter 
ett överföringsbud är fullt möjligt.
 Men ni spelar inte så. I stället är 23	
för er en upplysningsdubbling med 
en utpräglad trefärgshand och vettig 
styrka. Du kan därför placera Bengt 
med 4-4-4-1 eller 5-4-4-0, kort hjärter 
och åtminstone en anständig öpp-
ningshand.
 Nu är det din tur att alertera och 
när Öst frågar, berättar du, att det är 
en upplysningsdubbling av hjärter. 
Öst passar och nu kommer trumvir-
veln från Väst. Även Östs pass var 
alltså alerteringsbart.

VET DU VAD ÖsT mEnAR?

Du har en misstanke, men hellre än att 
gissa, gör du vad du har rätt till enligt 
bridgelagarna: du frågar Väst. Han 
svarar att Öst hade dubblat 23 med 
trestöd eller bjudit på treläget med 
fyrstöd. Östs pass visar därför bara 
två hjärter eller möjligen ett dåligt 
trekortsstöd.

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

Syd	 väSt	 nord	 öSt
   1NT 
pass 22 23  pass 
?

Då är det din tur igen. Att du ska 
bjuda spader är klart. Frågan är bara 
hur många.

VAD TyCKER DU?

2s är ett bud på lägsta nivå och skulle 
kunna avges med t.ex. 4-4-3-2 och två 
knektar. Den hand du har är mycket 
bättre än det. Därför bör du kanske 
hoppa, för att berätta för Bengt, att du 
har mer än han kan räkna med.
 Men har du det, med bara 7 hp och 
en singelton? Knekten i hjärter har ni 
säkert ingen nytta av i spelet. 

KAnsKE BÄsT ATT BARA BJUDA 2s?

Nej! Budgivningen i bridge ska 
präglas av sund optimism hellre än 
osund pessimism. Låt oss försöka 
se på din hand på ett annat sätt – ett 
som du själv provat på några gånger 
på sistone, med framgång. Försök 
bedöma hur många stick du kan hjälpa 
din partner med.
 Spadern kan du värdera till två 
stick, kung-dam i ruter likaså. Det är 
fyra stick. Om dina 6 verksamma hp 
kan ta så många stick, är det rimligt 
att räkna med att Bengt kan ta mer än 
det när han säger sig ha en konstruktiv 
hand med kort hjärter. Därför ska 
du berätta för Bengt att du kan vinna 
många stick i ett spaderkontrakt, för 
om han har något mer än sitt mini-
mum kan ni kanske klara utgång. Rätt 
bud är därför ett hopp till 3s – inte 
för att du har många poäng utan för 
att du har många stick.
 På ditt bud passar Väst. Bengt tar 
sin en fundering, sin vana trogen, och 
höjer slutligen till 4s. Tre pass följer, 
så hela budgivningen gick så här:

Syd	 väSt	 nord	 öSt
   1NT 
pass 22 23  pass 
3s pass 4s pass
pass pass

Du väntar med spänning på träkarlen 
– och utspelet. Men inte så intensivt 

att du glömmer att först kontrollera 
vilka utspel och markeringar Öst-Väst 
använder. När du gör det, ser du att 
det står 1-3-5-regeln samt omvända 
markeringar.
 Slutligen kommer ett överraskande 
utspelskort, spaderkung! Bengt lägger 
ned en hand, som du inte vet ifall du 
ska bedöma som bra eller dålig.

	 			Nord	 s	d	7	4	3
	 			(Bengt)	 3	2
	 	 2	 E	10	9	4
	 	 c	E	K	9	8
	 	 	 	
	 	 	 	
	 				s	K	 	 	
	 	 	
	 			Syd	 s	kn	9	8	6	5
	 			(Du)	 3	kn	7	6	5
	 	 2	 K	d	3
	 	 c	2

GILLAR DU BEnGTs BUDGIVnInG?

Ja. 23 var rätt bud, enligt era över-
enskommelser och frågan var sedan, 
om han skulle höja eller inte. Styr-
kemässigt har han minimum, men 
spaderdam har vuxit till sig, så om 
han gör vad du precis gjorde, d v s 
räknar sina stick, kan han komma till 
”drygt fem”. Eftersom hans dam finns 
i trumffärgen, kan han räkna med fyra 
stick för sina honnörer och minst en 
hjärterstöld ska det också bli. Det 
är fem stick. Efter ditt invitbud kan 
han räkna med ungefär fyra stick hos 
dig, så frågan är om hans mellankort 
i klöver eller ruter kan ge det tionde 
sticket. Om de inte kan det, finns 
chansen till två hjärterstölder på hans 
hand. Därför håller du med om hans 
kort bör vara värda fem eller sex stick. 
Att höja till utgång var optimistiskt, 
men korrekt.
 När du ser era kort tillsammans, 
upptäcker du att kalkylen varit kor-
rekt. Sitter Öst-Västs trumf 2-2 är 
spelet busenkelt: efter att ha tvingat ut 
ess-kung i trumf får du tre spaderstick 
på handen, två hjärterstölder  

F Ö R  m I n D R E  R U T I n E R A D E  s T E G  F Ö R  s T E G  

>
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på bordet samt fem stick i lågfärgerna.

TROR DU ATT DET sITTER 2-2 I TRUmF?

Nej. Västs annonserade hjärterlängd 
har ökat chansen att Öst har tre 
spader. Dessutom lär du få veta det i 
andra stick, för Väst kommer säkert 
att fortsätta med trumf om han kan.
 Efter spaderkung kommer ingen 
trumf. I stället skiftar Väst till klöver-
fyra. När du tar för esset, markerar 
Öst positivt med klöverfem.

VET DU HUR KLÖVERn sITTER?

Nej, men du kan alltid fråga hur de 
vänder inne i spelet.
 Öst säger då att de använder samma 
metoder som vid det första utspelet, 
d v s 1-3-5-regeln. Så när Väst spelar 
klöverfyra, är det antingen det lägsta 
kortet från tre eller fem, eller det 
tredje högsta från fyra.

FInns DET mÖJLIGHETER?

Det skulle också kunna vara det 
högsta kortet från en dubbelton, men 
då har Öst öppnat med 1 sang på 
dam-knekt-tia sjätte i klöver. Det är 
inte så troligt, så du räknar därför med 
att Väst har tre eller fyra klöver.
 Efter klöveress spelar du hjärtertvå 
från bordet. Öst tar för kungen, då 
Väst lägger trean. Sedan händer det du 
helst ville slippa. Öst tar för trumfes-
set och spelar sedan spadertio. På 
trumfsticken sakar Väst två hjärter.

VILKET KORT LÄGGER DU FRån HAnDEn?

Spaderknekt. Eftersom bordet har 
kvar spaderdam, kan du då välja på 
vilken hand du ska vara inne. Lägger 
du en låg trumf från handen, har du 
inget val. Då måste du vinna sticket på 
bordet.
 Men innan du fortsätter, bör du 
fundera vad du vet om given. Låt oss 
börja med honnörerna.

HUR månGA HOnnÖRsPOÄnG HAR VÄsT?

Ni hade 20 hp tillsammans. Öpp-
ningshanden Öst ska ha 15-17 hp, 
vilket betyder att Väst har 3-5 hp. 
Spaderkung har du redan sett. Västs 
kvarvarande styrka är alltså 0-2 hp. 
Det finns utrymme för en dam eller 
två knektar, men inte mer.

ÄR DET VIKTIGT ATT VETA DET?

Ganska ofta. Att försöka uppskatta 
var de saknade honnörerna sitter, är 
därför en bra vana att lägga sig till 
med.
 Stopp, du vet ju mer! Du vet ju att 
Väst måste ha hjärterdam. När Öst 
passade på 23, förnekade han trekorts 
hjärter. Det betyder att Väst har sex 
hjärter, och att han därför måste ha 
en honnör i färgen. Är det esset eller 
kungen, får Öst inte ihop 15 hp; alltså 
är det damen. Östs öppningsbud är 
alltså baserat på resten av honnörerna, 
d.v.s. spaderess, hjärter ess-kung, 
ruterknekt och klöver dam-knekt. 
Det betyder att du nästan spelar med 
öppna kort.
 Väst sakar en hjärter till, och du har 
ett nytt beslut att fatta.

	 			Nord	 s	d	7
	 			(Bengt)	 3	—
	 	 2	 E	10	9	4
	 	 c	K	9	8
	 	 	 	
	 	 	 	
	 				3	8	 	 	 s	 10
	 	 	
	 			Syd	 s	kn	9	8
	 			(Du)	 3	kn	7	6
	 	 2	 K	d	3
	 	 c	—

VILKET KORT LÄGGER DU FRån BORDET?

Spaderdam.
 Du har just räknat ut att Öst har 
alla honnörer utom spaderkung och 
hjärterdam. Om ruterknekt sitter 
andra eller tredje, kan du toppa ut 
den; men sitter den i håll, behöver du 

maska ut den. Efter Västs elaka klö-
vervända i andra stick, som tog bort 
förbindelsen mellan era händer, måste 
du slå rutermasken nu.
 Därför sticker du över spaderknekt 
med damen, så att du är inne på Nords 
hand när dessa kort återstår:

	 			Nord	 s	7
	 			(Bengt)	 3	—
	 	 2	 E	10	9	4
	 	 c	K	9	8
	 	 	 	
	 	 	 	
	 					 	 	
	 	 	
	 			Syd	 s	9	8
	 			(Du)	 3	kn	7	6
	 	 2	 K	d	3
	 	 c	—

VAD GÖR DU nU?

Du spelar rutertio för att maska 
över Öst. Du är inte säker på om det 
behövs, men du är säker på att Öst har 
ruterknekt. Så när Öst lägger tvåan, 
kryper du utan att tveka med trean 
och är inte alls förvånad över att se 
Väst bekänna med femman.

ÄR KOnTRAKTET HEmmA nU?

Ja – om du ser till att avblockera han-
dens ruterhonnörer. 
 På ruterkung bekänner alla, men 
på ruterdam sakar Väst hjärter igen. 
Det betyder att Öst hade knekt fjärde 
i ruter och att masken behövdes. 
Du stjäl sedan en hjärter och sakar 
dina två sista hjärter på ruteress och 
klöverkung. Med bara trumf kvar på 
handen är utgången hemma.
 Hela sitsen:

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

>
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”Kikade du i mina kort?” undrar Öst, 
men när du förklarar att du visste att 
han hade ruterknekt ramlar polletten 
ner. ”Ja, då får jag be om ursäkt för 
mitt klumpiga påhopp och vill i stället 
gratulera till en utmärkt spelföring!” 
 Du knappar in resulatet i Bridge-
maten – och Bengt gör tummen upp, 
när han ser att bara ett par har bjudit 
och spelat hem 4s tidigare. Nu är ni 
på gång!
 Som du ser, valde Väst ett lustigt 
utspel, spaderkung.

VARFÖR GJORDE HAn DET?

Väst hade 5 hp, så han visste att ni 
bjudit utgång med högst 20 hp. Det 
betyder att ni bjuder på fördelning 
och hoppas vinna många stick med 
stölder. Att spela ut trumf var därför 
ett förnuftigt val, även om det var en 
singelkung. Hade Öst haft nian i ruter 
i stället för åttan, hade det utspelet 
behövts för att straffa kontraktet.
 När Öst kom in i hjärter, spelade 
han ess-hacka i trumf, men det hjälpte 
inte när du räknade ut att Öst måste 
ha ruterknekt. Ett alternativt motspel 
var att fortsätta med hjärteress. Då är 
situationen denna, när bordet är inne:

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

Om du nu spelar trumf, blir det straff 
när Öst tar för esset och fortsätter 
med spadertio. Att maska ut ruter-
knekt då, har du ingen nytta av – 
eftersom bordets trumf är slut och du 
inte har klöver kvar på handen. Det 
finns ett annat sätt att få ihop tio stick.

HUR Då?

Genom att saka en hjärter på klöver-
kung, spela in handen i ruter och stjäla 
din sista hjärter med trumfdamen. 
Stjäl Öst över, drar du ut spadertio 

med knekten; sakar Öst spelar du bara 
trumf mot handen. Då kommer ditt 
tionde stick inte i ruter utan med hjälp 
av en extra stöld på den korta trumf-
handen.

c Att kämpa om delkontraktet 
när du har högfärgerna är alltid 
lockande. I Modern Standard 
används därför 2c som ett 
högfärgsvisande inkliv efter en 
sangöppning. För att använda 
det i andra hand, bör du antingen 
ha 5-4- eller 4-5-fördelning och 
minst 11 vettiga hp, eller 5-5-för-
delning och något mindre.

c När motståndaren till höger 
om dig bjuder ett överföringsbud 
efter en sangöppning ( 1NT–22 
eller 1NT–23) och du bjuder 
svarshandens högfärg på 2-läget, 
är det inte så dumt att låta det 
visa en trefärgshand med vettig 
öppningsstyrka (minst 13 hp) och 
singel/renons i svarshandens färg.

c När du ska svara på part-
nerns upplysningsdubbling, 
bjuder du på lägsta nivå med 
svaga kort, hoppar med bättre. 
Partnern tvingar dig att bjuda, så 
ett bud på lägsta nivå kan avges 
med en närmast värdelös hand.

c När du bedömer om en hand 
är bra eller dålig, är det viktiga 
alltid hur många stick du tror den 
kan vinna. 

c När motståndarna alerterar 
ett bud, har du alltid rätt att fråga 
partnern till den som bjöd budet 
vad det betyder. Du har rätt till 
ett muntligt svar. Det har du även 
om budet står beskrivet på deras 
deklarationskort.

Att tänka på
c När motståndarna bjuder 
utgång med högst 20 hp, hoppas 
de vinna många stick med stöl-
der. Genom att spela ut trumf, 
kan du ibland se till att stölderna 
blir så få som möjligt. 

c När du är spelförare, och en 
av motståndarna har öppnat med 
1 sang, vet du direkt hur stark 
den andra motståndaren är.

c Om du vet att Väst har sex 
hjärter och Öst två, och era fem 
hjärter består av knekten och fyra 
hackor, vet du att den långa hjär-
terhanden har minst en honnör i 
färgen. 

c Om du har en färg, som 
består av K-D-3 på handen 
och E-10-9-4 på bordet, är det 
normala att ta för kung och dam 
först, men om det är säkert, eller 
mycket troligt, att spelaren till 
höger om esset har knekten, ska 
du gå in på bordet i en annan färg 
och släppa runt tian. Sedan tar 
du ut kung och dam, spelar in 
bordet på nytt i en sidofärg och 
tar för esset. Då får du fyra stick 
även om knekten sitter minst 
fjärde till höger.

c Om du ska stjäla ett kort på 
bordet, och vet att spelaren till 
höger också är renons i den färgen, 
kan du behöva stjäla högt för att 
inte riskera en låg överstöld.
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Boka på grandtours.se  
eller ring oss på 08-24 15 25. 

Vårbridge i Andalusien 
Bridgevärd: Gunnar Alexandersson 
Vi bor i charmiga kuststaden Almuñécar. 
Vårt enkla lägenhetshotell Chinasol ligger 
direkt vid Medelhavets strand.
Avresa från Stockholm (eller Köpenhamn) 
14/3. 8 eller 15 dagar. 
Pris från 7.495:- resp 10.995:-.

Bridgeresa till Budapest
Bridgevärd: Mats Bud 
Budapest, beläget på båda sidor om Donau, 
är en av Europas vackraste städer. Vi bor 
fyrstjärnigt på centralt belägna hotell Bristol.
Avresa från Stockholm 12/4. 8 dagar. 
Pris från 8.495:-.

Bridgeresa till Mallorca
Bridgevärd: Gunnar Alexandersson 
På ljuvliga Mallorca njuter du god mat, skön 
atmosfär och milt klimat. Vi bor på fyrstjär-
niga Punta del Mar i badorten Santa Ponsa.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 
17/10. 8 eller 15 dagar. 
Pris från 9.995:- resp 13.495:-.

Våra bridgeresor

F Ö R  m I n D R E  R U T I n E R A D E  s T E G  F Ö R  s T E G

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

13 – 26 april 2015
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 2013-07-01. 

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

De 24 bäst placerade paren blir 
direktkvalificerade till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 
27–28 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.

sVEnsK mÄsTARE
för nybörjare – är det du?

— Wilhelm Groth–Mattias Höglund, vinnare 2014 —
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Har du sett att det i budlådan finns 
kort med texten sTOPP, ALERT och TD? 
När används de?

sTOPP

Det röda stopp-
kortet används
 1) om en  
spelare tänker  
öppna bud-
givningen på 
2-tricks nivån 
eller högre
 eller
 2) när en spelare ska avge ett bud 
med hopp.
 Hur ska då stopplappen användas?
 Spelaren ska först lägga fram stopp-
lappen (eller säga ordet stopp) och 
sedan avge sitt bud. Nästa spelare ska 
avvakta i cirka 10 sekunder innan han 
eller hon bjuder, oavsett om denne 
har en bra hand (och funderar på att 
bjuda) eller en samling lump.
 Varför?
 Den  spelare som sitter efter ett 
spärrbud eller ett hoppande bud får en 
stund att tänka igenom läget. Partnern 
till denne vet då inte om pausen be-
rodde på stoppmetoden eller om det 
fanns ett bud problem. 

ALERT

Alert används på nästan alla tävlingar.
 Om en spelare avger ett 
konventionellt bud eller ett bud 
som motståndarna rimligen inte kan 

förväntas att förstå, ska dennes part-
ner lägga fram den blåa alert lappen 
(eller knacka i bordet) samt göra 
motspelarna uppmärksamma på aler-
teringen.
 Varför?
 Syftet med 
alerteringen 
är att göra 
motståndarna 
uppmärk samma 
på att det finns 
en överenskom-
melse med det alerterade budet som 
de kanske inte känner till. Motstån-
darna kan sedan ställa frågor när de är 
i tur att bjuda.

TD

Ett annat budkort som ofta finns i 
budlådan är ”TD”, en förkortning för 
engelskans Tournament Director, dvs 
tävlingsledare. För att se till att la-
garna följs och att spelet ”flyter” finns 
det alltid en tävlingsledare på plats. 
Gör någon t ex en revoke (glömmer 

att följa färg) eller spelar ut från fel 
hand kan du vifta med TD-kortet. I 
praktiken ropar du på tävlingsledaren 
och låter honom förklara de regler 
som gäller. Anser du att någon brutit 
mot de bridgeetiska reglerna går det 
också att tillkalla tävlingsledaren för 
att försöka lösa situationen. Kom ihåg 
att tävlingsledaren är till för att hjälpa 
dig! 

BRIDGEETIK

Budkorten som här nämnts är till för 
att upprätthålla god bridgeetik. Här 
följer fler bridgeetiska råd: 
 • Undvik att dra slutsatser av din 
partners tankepauser. 
 • Kommunicera inte med partnern 
på annat sätt än med bud- och spel-
kort.
 • Bestäm dig för vilket bud du ska 
bjuda. Sitt inte och plocka i budlådan.
 • Daska inte korten i bordet!
 • Ta inte fram ett kort för att sedan 
lägga ett annat, utan bestäm dig först 
för vilket kort du ska spela så att du 

inte fipplar med korten.
 Här är några andra 
trivselhöjare:
 • Var artig mot part-
nern och motståndarna!
 • Tacka partnern när 
han lägger upp träkarlen!
 • Tacka för spelet när 
du går från bordet!

Lite lättare...
TEXT: PETER VEnTURA, KARLBO  ILLUsTRATIOn: ARnE LARssOn, sUnDsVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. 
 Denna gång förklarar vi bl a begreppen stopp & Alert.

s P E L T E K n I K  L I T E  L Ä T T A R E
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Namn .....................................................................................................................................

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

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

KORsORDET 5/2014
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Om du inte vill 

klippa sönder din 

tidning går det bra att 

kopiera denna sida! 

Lösningar, som  

ska vara redaktionen 

tillhanda senast  

5 januari, skickas till:  

Bridge,  

Villa Cicero,   

775 70 Krylbo.  

Mail:

bridge@svenskbridge.se

VåGRÄTT
  1) Under Gunder i segerstunder (8).
  5) Låter hälsosammare hos oss än   
 hos engelsmännen (3).
  7) En sådan är fäst vid fest  (4).
  8) Spelpåse (8).
10) Gravitationseffekt eller har kassan  
 läckt (3).
11) Matt, men inte schackmatt (4).
13) Pass (6).
14) Tryck i flera bemärkelser (5).
15) Placeras som bekant av någon   
 dominant (4).
17) Ledarna en gång (4).
18) Kan man göra, om man vill  
 undvika att få något på köpet (5).
19) Huvudstad vars namn halverar   
 landets (6).
20) Så kan man stå, fast inte stadigt  
 ändå (4).
22) Operativsystem med afrikansk   
 anspelning (3).
23) Är en fena på just detsamma (8).
26) Höjdare i visst kortspel (4).
27) Något för rovan (3).
28)  Innebär inte kärlek till mannen,  
 snarare tvärtom (8).

LODRÄTT
  1) Så kan man sin till södern dra och  
 kanske hamna där (3).
  2) Något som skiljer uppställda bassar,
 men som de också har gemensamt  (5).
  3)   I stil med (3).
  4) Kan säljas till lågpris (11).
  5) Svära (7).
  6) 590 ut (9).
  9) Mellanspel (11).
 11) Dåligt uppförande (9).
 12) Kan man ge om man ingen  
 ljusning kan se (3).
 16) Otur på tur (7).
 17) Allmän finns, ofta skild för män  
 och kvinns (3).
 21) Trött (5).
 24) Något för en bilhandlare som är  
 på hugget (3).
 25) För väl tanken till smått och vått  (3).

KOmmEnTARER TILL nåGRA LÖsnInGAR
• Våg. 8 – Raffla  kan man göra med 
tärningar och sinkadus får man med
två tärningar om man slår en femma 
och en tvåa. Sinkadus kan också betyda 
så olika saker som lyckträff och örfil.  
• Våg. 13 – Om man lider av dysmor
fofobi så tycker man inte om sitt eget 
utseende, som Oscar Wildes Dorian.

VInnARE I KORsORDET 4/2014
• Gerd Axelsson, Helsingborg
• Inger Christerson, Växjö
• Anna-Karin Elmhammar, Göteborg
• Bernt Sigvardsson, Karlskrona
• Bertil Sjölinder, Helsingborg

KORsORDET

LÖsnInG KORsORDET 4/2014
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Lite svårare nötter  
till skinkan...
TEXT: PO sUnDELIn, sTOCKHOLm

PO sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 44-45. 

Snart jul. Som julklapp får ni ett par 
riktigt lättlösta bonusuppgifter. Till 
bridgeproblem@yahoo.se skickar du 
som vanligt kritik, beröm och idéer. 
Det har alltför länge varit glest med 
bidrag…

PROBLEm 1

Först ett litet konstruktionsarbete: 
Du och din partner har noll hp till-
sammans. Den matematiskt begåvade 
räknar raskt ut att motståndarna har 
40. Hur många stick kan du som spel-
förare maximalt ta med bästa motspel. 
Du får själv konstruera given och 
bestämma trumf.

PROBLEm 2

Nord öppnade med 23, sexkortsfärg 
och 10-13. Efter två pass balanserade 
Väst med 2s och accepterade sedan 
Östs utgångsinviterande 33. Mot 4s 
spelade Nord ut hjärterkung. Du tar 
över spelföringen:

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

PROBLEm 3

Öst gav och öppnade med 13. Väst 
svarade 1s och Nord klev in med 22. 
Efter diverse manövrar landar Väst i 
4s. Nord spelar ut ruterkung.
 Det är din tur:

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

PROBLEm 4

Öst öppnade med 1s. Du hoppade 
till 33 (starkt med mycket bra färg) 
varigenom klövern aldrig blev aktuell 
som trumf utan slutkontraktet blev 
63. Nord spelar ut ruterdam.

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

Med klövern 2-2 har du 12 stick. Har 
du annars några tilläggschanser?

PROBLEm 5

Denna giv borde egentligen förses 
med varningsskylt.

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

Varken budgivning eller utspel förtjä-
nar någon medalj; Nord inledde med 
2s, sexkortsfärg med 10-12 hp, Öst 
bjöd 3c, Syd hoppade till 4s och Väst 
avslutade konversationen med 63 i 
förhoppning att partnern inte skulle 
ha något bortkastat i spader.

 Nord spelar vänligt ut spaderess 
som du stjäl. Nord bekänner på tre 
gånger trumf och Syd sakar en spader.
 Kan din överoptimistiska (läs ”kor-
kade”) budgivning undgå sin rättvisa 
bestraffning?

s P E L T E K n I K  L I T E  s V å R A R E

PÅSKBRIDGE 
2015

– nu på Bohusgården
i Uddevalla!

(Påskbridgen är bara för boende på hotellet)

PaKEtPriS Tre nätter, ankomst lång
fredag. Stor frukostbuffé. Kaffe & 
smörgås till bridgen. Stor middagsbuffé 
varje dag. Fri parkering. Stor swimming
pool, bulleblpool, solarium, solterapi, 
örtbad, uppvärmd takbalja, gym, bastu 
– morgonrock & tofflor. Pris 2.950 kr per 
person. Enkelrumstillägg 1.050 kr.
SKärtorSdaG Extra bridge för dig som 
kommer tidigt. Barometer kl 19.30 för 50:
. Hotell skärtorsdag: 700:/rum (350:/pp).
BridGE Långfredag kl 14.15 (30 br) 
och ca 20.15 (24 br). Påskafton kl 13.00 
(30 br) och ca 20.15 (24 br), Påskdagen 
kl 13.00 (30 br) och ca 20.15 (24 br). 
Annandagen kl 10.00 (18 br).  
Spelavgift 75 kr/dag. Kontantpriser!
anMäLan till LÅ Gustavsson, 03188 10 69, 
0739900 256, vallenone@swipnet.se

BEtaLninG	senast 20/3 till LÅ Gustavsson, 
BG 59572396.

Bridge för alla! Mycket bridge! Bridgemate!
Massor med bronspoäng! 

VÄLKOMNA!
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s P E L T E K n I K  T O m m y s  L A G O m  s V å R A

PROBLEm 1

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

Syd	 väSt	 nord	 öSt
2c* pass 22* pass 
2NT pass 3c* pass
32* pass 3NT pass
pass pass

Med den inledande reläsekvensen 
informerar Syd om 22-24 honnörs-
poäng på en balanserad hand. Därefter 
undersöker Nord huruvida man ska 
spela med spader som trumf.

TEXT: TOmmy GULLBERG, sTOCKHOLm

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje 
nummer läsaren på testspel i lagtävling. svara på de 
tre frågorna i fet stil innan du slår upp sidan 50.

 Utan sofistikerade metoder är det 
svårt att bedöma, vilket kontrakt man 
ska spela. Erfarenheten talar då för 3 
sang.
 Utspel: Hjärtertvå, udda enligt 
10-12. Öst sätter i hjärterdam på 
utspelet. Gardera hemgång!

PROBLEm 2

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

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

Tommys lagom svåra
Utspel: Spadertvå, enligt 11-regeln.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Öst vinner utspelet med spaderkung 
och returnerar spaderfem?

PROBLEm 3

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

Syd	 väSt	 nord	 öSt
1c*		 pass 12* pass 
2s pass 3s pass
43* pass 52* pass
6s pass pass pass

Stark klöver med negativ ruter inleder. 
Därefter kräver Syd till utgång med 
minst fyrkorts spader. Nord berättar 
om stöd, varefter Syd informerar om 
kort hjärter. Kontrollbud leder sedan 
till lillslam.
 Utspel: Hjärterdam.
 Spelplan?

sveriges äldsta bridgebok?
Bertil Sjölinder i Helsingborg har 
skrivit till Bridge och tror sig ha Sve-
riges äldsta bridgebok. Den heter Den 
skickliga bridgespelaren. Boken är 
tryckt hos Beijer bokförlag 1909 och 
priset var 2 kr.
 I inledningen av boken står det hur 
bridge blev populärt i England:
 Lord Brougham, som just återvändt 
från ett besök i södra Frankrike, 
deltog i ett whistparti på Portland
klubben och gaf kort, då han glömde 

att slå upp sista kortet och därvid 
ursäktande anmärkte, att han för 
ögonblicket tyckte sig spela bridge. 
Detta väckte de andra klubbleda
möternas nyfikenhet, och de önskade 
genast veta, hvad bridge var för slags 
spel.
 – Eftersom boken påstår sig vara 
den fullständiga handledningen i 
ämnet bridge, torde alla senare böcker 
vara onödiga, skriver Bertil skämt-
samt.


