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Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 24 juli 
– 2 augusti vankas det återigen Bridgefestival. 
 Festivalen 2009 blir ytterligare en jubileums-
festival, eftersom Bridgefestivalen fyller 15 år. 
Vi börjar även i år redan på fredagen. 
 Tisdagen den 28 juli fi rar vi tillsammans 
födelsedagsbarnet och då anordnas fl era jubi-
leumstävlingar. En sprakande jubileumsban-
kett avslutar dagen.
 Festivalen har tävlingarna för alla, från 
handikapptävlingar till internationella lag-
tävlingar och SM-fi naler. Självklart går det 

bra att också komma ensam. Vi garanterar 
att alla får partner via vår partnerförmedling, 
förutsatt att man är på plats 15 minuter före 
tävlingsstart.
 Varje morgon kommer en nyhetsbulletin 
med nyheter, reportage, resultat och mycket 
mer som förknippas med 
Bridgefestivalen.

Mer information hittar du 
i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! 
2009 

Bridgefestivalens sponsorer
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Det har varit en dröm för många att 
ha en egen svensk bridgeklubb på in-
ternet, där vi kan spela olika tävlingar, 
träna, värva ungdomar m m, snarare 
än att bara ha ett ”rum” på en existe-
rande sajt som BBO eller SWAN. 
 Hittills har vi tvekat p g a de stora 
utvecklingskostnader det förmodats 
medföra. Nu har vi inom det nordiska 
förbundet, NBU, beslutat utveckla 
detta gemensamt för att sprida kostna-
derna på fl era förbund. Kostnaderna 
hålls också nere genom att BBO gått 
med på att vi gratis får använda deras 
mjukvara som bas. 
 Förbundet Svensk Bridge slipper 
dessutom bidra till de initiala kost-
naderna. Som kompensation får våra 
grannar tillgång till vårt utbildnings-
materiel. 
 Projektledningen hoppas kunna 
vara klar redan i höst, men jag är för-
siktigare och tror våren 2010 är mer 
realistiskt.
 I detta nummer hittar ni intressanta 
artiklar och intervjuer om våra lands-

lag. De tangerar Mats funderingar i 
förra ledaren. 
 Själv tror jag inte att norrmännen 
lyckats bättre de senaste åren p g a 
bättre uttagningssystem. De har ju 
ibland slagit oss även när vi ställt upp 
med vårt utan tvekan bästa lag. Kan-
ske sköter de helt enkelt korten bättre 
än vad vi gör och/eller har bättre om-
döme i budgivningen? 
 Vi har fl era intressanta nya par som 
kandiderar till det öppna laget, och 
som kunde beskådas under OBS-
tävlingen 17-18 januari, både live i 
Stockholm och i rama på BBO, så i 
egenskap av landslagskapten ser jag 
framtiden an med tillförsikt.
 Jag ser också fram emot Bridgefesti-
valen i sommar, även om jag beklagar 
minskningen av antalet IMP-baserade 
tävlingar (ingen mini-KO och färre 
IAF-Par). Är det receptet för att slå 
norrmännen i lagbridge?
 God fortsättning – och vi ses vid de 
(oftast) gröna borden!

Ett nordiskt samarbete lägger grunden för en svensk bridgeklubb på 

Internet. Klubben beräknas vara ute i cyberrymden om ett år.

Nordiskt samarbete fördjupas

L E D A R E  J A N  K A M R A S

Jan Kamras vice ordförande 
jankamras@telia.com

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! 
2009 



Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Nygatan 3, 803 20 GÄVLE  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Kanslist Birgitta Alandh, 026-65 60 73, bal@svenskbridge.se

Information & Webb Carina Westl in , 026-65 60 74, car ina@svenskbr idge.se  Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 70, yst@svenskbridge.se

Rikskonsulent Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se  Rikskonsulent & Rutersupport  Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se.  

Juniorkonsulent Roger Wiklund, 0768-217 107, roger@skreacamping.se  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

LÄR DINA VÄNNER ATT SPELA BRIDGE!

Många vill lära sig spela bridge och kan göra det genom våra klubbars 
kursverksamhet. Andra vill lära sig, men kursen kanske är fel dag eller 
tid. För att tillgodose även deras behov ville FSB skapa ett lättillgängligt 
sätt att lära sig spela bridge utan att behöva gå på kurs en kväll/dag i 
veckan. Nu fi nns det ett program att ladda hem gratis på hemsidan, 
www.svenskbridge.se.
 Nu kan ingen av dina bekanta skylla på att dagen inte passar. Nu är det 
dags att lära sig spela bridge! Sprid programmet till alla du känner, bränn 
det på en skiva och ge bort det i födelsedagspresent. 

ADRESSÄNDRING

Har du fl yttat - eller skickas tid-
ningen till fel adress?
Nu kan du själv ändra dina 
uppgifter i medlemsregistret.
Efter inloggning på www.svensk-
bridge.se går man in på rubriken 
Mina sidor.
 Under Ändra mina uppgifter 
kan man ändra adress, telefonnum-
mer, mailadress lösenord m m. 
Glöm ej att spara de nya inställ  -
ni ngarna längst ned på sidan. 

MATERIEL TILL MARKNADSFÖRING

Vi vet att det går åt mycket 
material i form av foldrar och 
tidningar när klubben ska 
marknadsföra sig. Allt sådant 
material och mycket mera 
beställs hos Svenska Bridgeför-
laget. F n fi nns följande mate-
rial att beställa:
•  Bridge på 10 minuter, 
    introduktionsfolder
• Vad är bridge, 
    informationsblad
• Kursstartsaffi scher

Det ska inom kort också gå att 
beställa:
• Tidningen Bridge, Special-
    utgåva för nya spelare

Det enda klubben behöver stå 
för är frakten. Om man vill 
få till ett enhetligt yttre med 
bridgeanknytning, går det även 
att beställa 
tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Beställer gör 
du enklast 
direkt på 
Bridge-
förlagets 
hemsida, www.
bridgeforlaget.se.

tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Beställer gör 
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Dags för Aprilsilver
Alla klubbar, som spelar om 
bronspoäng, har rätt att under 
april dela ut silverpoäng under 
en normal klubbkväll, 
på samma sätt som i oktober. 
Intäkterna går till 
Framtidsfonden, som har 
till syfte att möjliggöra 
internationellt spel för våra 
lovande juniorer.

För mer information,
se det faktablad som
fi nns på förbundets
hemsida.
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Martin är tillbaka! 6-8. Chairman’s Cup 9. Vilka ska spela i lands-
laget? 10-11. Bussutflykt till Bridgefestivalen 12. Nybörjarträffen 13. Tävlingsinformation 14. Jubileums-
bankett 15. Dag-för-dag-schema 16. Årets giv 2008? 18. Förbundresan: Hurghada 19-21. Kroatien 22-23. 
Svenska juniorer i Boston 24. Klubbmatch i Hälsingland 26-27. Onlinespelare träffades 27. Lite svårare... 
28-29. Sveriges hemliga vapen 29. Steg för steg 30-35. LK har ordet 36-37. Tommys lagom svåra 37. Lite 
svårare... Lösningar 38-40. Middag och bridge med Helgemo 42-45. Fråga Bridge 45. Magisk bridge med 
Zia 46-47. Nyheter för bokhyllan 48. Korsordet 49. Tommys lagom svåra problem... Lösningar 50. 

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.
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Bridge är befriad från moms och  reklamskatt.FOTO:  

Noomi Hebert
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Juniorer i Boston

S I D  2 4 - 2 5

Martin är tillbaka

Fyra svenska juniorer fick chansen  

att visa framfötterna mot världseliten.

S I D  6 - 8

Efter stora framgångar som junior-

spelare la Martin de Knijff av med 

bridgen för 10 år sedan. Nu är han 

tillbaka!

Förbundsresa till Hurghada
S I D  1 9 - 2 1
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2004 vann Martin de Knijff drygt 20 
miljoner kronor i en pokerturnering, 
vilket då var den största pokervinsten 
genom alla tider.
 Men i somras vaknade suget efter 
bridgen igen på allvar, tack vare in-
ternetsajten BBO, en hemspelad slam 
– och Peter Fredin. Ett par veckor 
senare hade Martin dragit ihop ett 
proffslag med namnkunniga svenska 
spelare: Peter Bertheau–Fredrik Ny-
ström, Peter Fredin–Björn Fallenius 
och Frederic Wrang–Martin de Knijff.
Laget satsar nu mot EM 2010. 
 Ett par månader senare tog han och 
partnern Frederic Wrang andraplatsen 
i Blue Ribbon Pairs, en av de mest 
prestigefyllda partävlingarna som 
finns. Målet är att hela laget ska bli 
uttaget till EM 2010.
 – Jag satsar stenhårt, säger Martin. 
Det kommer inte att finnas någon 
brist på engagemang från min sida.
 När Bridge träffar Martin har han 
just visat sitt engagemang genom att 
flyga över från Las Vegas för att spela 
OBS-tävling i Stockholm en helg. Ett 

par inhopp i BK S:t Eriks liga hanns 
också med. 
 När Martin börjar prata om bridge 
verkar det stora mysteriet vara, hur en 
sådan bridgepassion har kunnat hållas 
på sparlåga i tio år.
 – Ja, först och främst blev jag pappa 
1997, sen gav bridgen inga pengar. Jag 
var ju tvungen att försörja mig och 
min familj. Så då blev det poker, bet-

ting och diverse andra projekt i stället. 
Sedan saknade jag tiden vi hade på 
västkusten också. Vi spelade robber 
hela tiden – och då menar jag jämt! 
Att spela robber är otroligt utveck-
lande! I Stockholm finns ju nästan 
bara Ligan. Visst, det är bra motstånd 
i Ligan, men det är ju inte seriöst att 
spela så lite.
 – Vi började spela robber när jag 

Martin är tillbaka!
– satsar mot EM 2010

TEXT & FOTO: NOOMI HEBERT STOCKHOLM 

Martin de Knijff är tillbaka vid bridgeborden. Efter stora framgångar som junior, 

la han av med bridgen för tio år sedan, och blev istället känd som pokerspelare.

Martin de Knijff (t v) och Frederic Wrang (mitten) analyserar brickor  
med landslagskapten Jan Kamras.
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NAMN  Martin de Knijff
ÅLDER  36 år
BOR  Las Vegas
FAMILJ  Fru och en son på 6 måna-
der samt en son på 12 år från ett 
tidigare förhållande
NIC PÅ NÄTET  Pale Hose
KLUBB  BK Lavec
ARBETE  Diverse projekt, ”betting”
BRIDGEPARTNER  Frederic Wrang
BRIDGESYSTEM  Stark klöver i första 
och andra hand, annars ”i princip 
naturligt”
STYRKA I BRIDGE  Gott minne, bra 
på att läsa motståndarna
SVAGHET I BRIDGE  Väldigt ringros-
tig just nu...
BRIDGEMERITER  Blev som junior 
yngste stormästaren någonsin, och 
spelade då bland annat till sig fem 
SM-guld i lag, fyra SM-guld i par 
och gjorde ett par säsonger i junior-
landslaget. Senaste framgången 
kom i höstas, en andraplats i Blue 
Ribbon Pairs tillsammans med 
Frederic Wrang.
MÅL I BRIDGE  Att få representera 
Sverige vid EM 2010
KURIOSA  Hört på BBO-chatten, 
när Martin och Frederic tränade 
inför turneringen i Boston:
Förvånad åskådare: 
– That’s not the real Martin de 
Knijff, is it?
(Det är väl inte den Martin de 
Knijff, eller?)
Annan åskådare: 
– Is there a fake one?
(Finns det en dubbelgångare?)

 FAKTA MARTIN DE KNIJFF
var 14-15 år. Parallellt med det delade 
jag ut tidningar och bakade pizzor, 
till dess att jag var tillräckligt bra för 
att vinna i robber. Alla pengar jag fick 
in gick åt till att åka och spela bridge-
tävlingar. Vi spelade allt! Det var bra 
standard på vårt robbergäng. Några 
höll sig kvar hemma i Falkenberg när 
vi andra åkte runt, men så ungefär 
94-95 kvalade några av de här killarna 
in till SM-lag –och vann! Inga visste 
vilka de var, så det kom som en total 
chock. ”Vilka är de? Varifrån kommer 
de?”  Det tycker jag var riktig humor.
 Laget i fråga var Jan Nilsson, Göran 
Adde, Per Jansson, Michael Lemborn, 
Per Pallstedt och Torgild Olsson.
 – Nu finns ju BBO, så den som vill 
kan ju budträna och spela hur mycket 
som helst. Det är ett fantastiskt verk-
tyg. Frederic och jag bjöd säkert 5.000 
givar innan vi spelade i Boston. 

NY SYN PÅ BRIDGEN

Men åren utan bridge har inte varit 
bortkastade. Dels har pokern lärt 
honom mycket, dels tror han, att det 
kan vara nyttigt att se bridgen ur nya 
infallsvinklar.
 – Kör man bara på, kan saker och 
ting vara på väg åt fel håll, utan att 
man märker det och utan att man kan 
göra något åt det. Fokuserar man på 
andra saker ett tag, uppmärksammar 
man så klart mycket nytt när man 
kommer tillbaka. Det gäller ju allt.
 – Sedan är poker och bridge lika på 
det viset att hög koncentration och 
fokus lönar sig. Att vara fokuserad 
länge, länge utan att bli för trött måste 
man kunna i båda spelen. 
 – Att läsa motståndare som är ett 
måste i poker, har man stor nytta av 
vid bridgebordet också. Alla har sina 
”tells”. Peter Fredin, till exempel, har 
jag spelat så mycket med att jag kan 
läsa honom som en öppen bok.

 Martin beskriver det som att samla 
på sig en databas av hur spelare ser ut, 
agerar och tänker i vissa situationer.
 – Mår de bra eller dåligt? Har de till 
sina bud eller har de sträckt sig? Allt 
man ser och minns bidrar ju till de 
beslut man fattar vid bordet. Bridge 
handlar ju om det – att fatta så bra 
beslut man kan hela tiden. Ju fler pus-
selbitar man kan lägga ihop och basera 
sitt beslut på, desto bättre. Ibland kan 
det så klart vara helt uppåt väggarna, 
men man får inte vara rädd för att 
fatta fel beslut. Vågar man aldrig göra 
fel, lär man sig inte göra rätt. Man 
måste våga förlora, för att kunna vin-
na! Om du tar en del kontroversiella 
beslut och är duktig, så tjänar du ju 
mer än du förlorar i längden, även om 
det kan se spektakulärt illa ut ibland. 
Jag tror att rädslan för att bli utpekad 
som syndabock är för stor, den håller 
folk tillbaka. 
 Men det är inte bara pokern som 
lagt belag på Martins tid. Han har 
sysselsatt sig med ”en massa entre-
prenörskap” – allt från att investera i 
restaurangen Street (”det blev dyrt”) 
till en patenterad golfhåv. 
 Dessutom ”bettar” han på sport 
och har ägnat mycket tid och energi 
att ställa om från europeisk till ameri-
kansk horisont.
 – Jag har alltid läst på, alltid pluggat. 
Nu, efter tre års stenhårt pluggande 
börjar det sitta, hur jag ska räkna och 
satsa, vilka modeller jag ska använda. 
Men jag gillar sport bara som sport 
också, särskilt fotboll. Jag älskar span-
ska ligan! Min svärfar är fotbollsfana-
tiker och vi ser så mycket fotboll vi 
bara kan. Poker spelar jag faktiskt inte 
så mycket – jag kan lira ett par måna-
der och sedan ingenting på ett halvår.  
 Att bo i Las Vegas är som att bo var 
som helst, enligt Martin. Det kan gå 
veckor utan att han är nere på  

P R O F I L E N  M A R T I N  D E  K N I J F F

>
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Chairman’s Cup! 
”strippen”, där alla hotell och stora 
casinon ligger.

SVENSKT DREAM TEAM

Men i somras hann alltså bridgen 
ikapp igen. Dels var en massa svenskar 
i Vegas för att spela Spingold, dels 
vann norrmännen Bermuda Bowl. 
Martin följde spelet via BBO och bör-
jade bli lite sugen.
 – Så jag började prata lite med Fre-
din när vi var ute och spelad golf, och 
sedan med de andra, om man kanske 
skulle försöka dra ihop ett svenskt 
proffslag? Fredin hade just börjat spe-
la med Björn Fallenius, och Fredrik 
och Peter (Nyström och Bertheau) var 
också intresserade…
 – Sen var det faktiskt en bricka 
som påverkade mitt beslut att satsa på 
bridgen igen. Jag spelade med Johan 
Upmark i Life Masters Pairs – och jag 
hade inte spelat en hand på tio år. 
 Så här såg given ut: 

N
Ö

S

V

™ 7 6
© kn 5 2
® K 9 8 7 3
ß 7 3 2

™ D 9
© 9 6
® D 6 5 4
ß K kn 9 8 5

™ K 5 4 2
© K D 10 7
® E 10
ß E D 6

™ E kn 10 8 3
© E 8 4 3
® kn 2
ß 10 4

Giv: Syd
Zon: Alla

Martin, som satt Syd, öppnade med 
1ß (naturligt eller 11-13/18–19-sang), 
Johan reläade 1©, som visade spader 
och Martin bjöd 4™. Johan misstänkte 
att partnern hade en klöver- och spa-
derhand, så han frågade efter ess. Slut-
budet blev 6™.
 – Ingen hade hittat samma spelfö-
ring som jag. Jag fi ck hjärter ut, tog 

den på bordet och spelade direkt ru-
terknekt, som högeryttern – en ame-
rikansk damlandslagsspelare – täckte. 
Sedan när jag tagit mina andra stick 
kunde jag spela ruter och peta in väns-
teryttern, som fi ck spela mot dubbel-
renons alternativt ge klöverfavör. Det 
är en kick, när man är den enda i lo-
kalen som hittar ett vinnande spelsätt. 
Jag som inte spelat på tio år! Det var 
kul, man får blodad tand av sådant.
 Ett svenskt dream team lockade, 
men frågan var ju vem Martin själv 
skulle spela med? Han pratade med 
Jan Kamras för att informera om sina 
planer. När han fi ck höra att gode vän-
nen Frederic Wrang var ledig ringde 
han upp direkt.
 – Vi gör vår första tävling som lag i 
maj. De andra fyra har kontrakt med 
andra sponsorer som går ut först då. 
Men vi spelar mycket tillsammans, 
och Mårten och Johan (Gustawsson 
och Sylvan) spelar ett par nationals 
med oss. Sedan ska vi spela öppna EM 
i sommar, Spingold, San Diego, Reno, 
S:t Petersburg…

TVÅ AV TIO

Paret de Knijff–Wrang rivstartade 
med en andraplats i Blue Ribbon 
Pairs, och Martin skrattar när han 
berättar om folks reaktioner.
 – Många tyckte det var helt ofatt-
bart och sa att de skulle sluta spela 
bridge. Hålla upp i tio år – och sedan 
placera sig så bra? Men visst är jag 
ringrostig, det märktes i början... och i 
går hade jag en riktig Kalle Anka-spel-
föring på en bricka. Det är på något 
vis som att inte känna igen korten, lite 
olika kombinationer som man inte 
direkt vet hur man ska lösa. Men det 

faller ju tillbaka på plats igen. I slutet 
av tävlingen i Boston spelade jag fak-
tiskt jäkligt bra. Då gick alltsammans 
på ren automatik igen.
 I de allra fl esta fall är sponsorn den 
i laget som är sämst, men det är ingen 
naturlag.
 – Jag är sämst, just nu, men det be-
höver inte vara så för evigt. Jag ser det 
som en utmaning, och jag är en otrolig 
tävlingsmänniska. Men några tusen 
givar till behöver jag, helt klart. Om 
min bridgepotential kan mätas på en 
skala mellan ett och tio ligger jag väl 
på två just nu.
 Reaktionerna på det svenska proffs-
laget har varit positiv från de svenska 
elitspelarna, tycker Martin. De fl esta 
verkar tycka det är kul att det händer 
något.
 – Man måste ju ha tuff konkurrens 
för att utvecklas. 
 Hur stor är chansen att landslaget 
till EM 2010 blir hela ert lag?
 – Ingen aning. Det är klart att det är 
bra för mig och Frederic att spela med 
de två par som de fl esta anser är klart 
bäst, och att vi alla sex har bra laghar-
moni, att vi vet att vi trivs bra ihop 
och förhoppningsvis har fi na resultat 
att visa upp. Men om vi ska med som 
tredjepar måste vi prestera, vi måste 
förtjäna det. Alla vill vinna – och alla 
vill ha de lagkamrater de tror kan bi-
dra mest.
 Hur bittert blir det om EM-laget 
skulle bestå av Bertheau–Nyström, 
Fallenenius–Fredin och… Upmark–
Cullin? Eller Axdorph–Östberg? Eller 
Efraimsson–Morath? Eller…
 – Nej, varför skulle det bli det? Om 
det blir så fi nns det väl en anledning!

Det är en kick, när man är den enda 
i lokalen som hittat ett vinnande spelsätt.

” ”



Chairman’s Cup är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum, Örebro, 
25–30 juli. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i form av Gröna Hissen 
och avslutas med raka cupmatcher. Tävlingens namn kommer av att ordföranden 
för Förbundet Svensk Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen. 

spelas med skärmar. Kvartsfi naler, semifi naler och 
fi nalen kommer att sändas på internet. Ramateater 
kommer att arrangeras i mån av plats.
 
MÄSTARPOÄNG
I Gröna Hissen spelar vi om silverpoäng. Från 
kvartsfi nalen och framåt spelas om guldpoäng 
medan de tidigare cupmatcherna ger silverpoäng. 
I Andra chansen spelas om bronspoäng. 
 
VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även en 
inteckning i kampen om vandringspriset. Seger 
ger 10 poäng. Inför sommarens tävling fi nns inga 
inteckningar, eftersom Tobias Törnqvist spelade 
hem vandringspriset i 2008 års Chairman’s Cup.

SYSTEMREGLER
B-system gäller i Gröna Hissen och de korta 
cupmatcherna (lördag-måndag). Från och med de 
långa cupmatcherna (kvartsfi nalen; 
tisdag) tillåts A-system. Oavsett 
systemnivå ska deklarationer 
överlämnas till motståndarna 
direkt vid val av motståndare.   

MER INFORMATION
www.svenskbridge.se

STARTAVGIFT 
–  Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
    (125 kr/junior, 500 kr/senior) 
–  Måndag och framåt: 500 kr/lag 
Senaste anmälan fredag 24 juli kl 13.00.
 
PRISER 
1:a pris 50.000:– 
2:a 30.000:–  
3:e 12.000:–  
4:e 8.000:–  
5:e-8:e  Fri start i CC 2010  

SPELUPPLÄGGNING
• Chairman’s Cup inleds lördag och söndag med 
ett kval i form av Gröna Hissen. 28 lag kvalifi cerar 
sig till cupmatcherna med start måndag förmiddag. 
• Måndag förmiddag spelas följande: 
– De lag som har kvalifi cerat sig från helgens spel 
spelar cupmatch över 32 brickor. 
– Övriga lag kan spela återkval om två platser. 
Detta spelas som Gröna Hissen över 30 brickor. 
• Måndag eftermiddag spelar 16 lag cupmatch över 
32 brickor. 
• Avslutningen från och med tisdag är kvartsfi nal, 
semifi nal och fi nal, alla över 64 brickor. På fi nalda-
gen (torsdag) spelas även match om tredje pris
över 32 brickor.  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalifi cering överlap-
par några ronder. Därför kan lag tillåtas starta i rond 
3 i CC, givet vissa förutsättningar. (Se hemsidan.)

DISTRIKTSLAG
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis 
start i Chairman’s Cup, förutsatt att följande vill-
kor uppfylls:
–   Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC.
–  Samtliga spelare måste tillhöra samma distrikt.
– Laget måste bära distriktets namn.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifi nalen kommer matcherna att 

Chairman’s Cup! 
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Ja, vilka ska spela i den blå-gula dres-
sen? Det enkla svaret är: det bästa 
laget! 
 Uttagningskommitténs (UK) ord-
förande, Tommy Gullberg, berättade 
att det t o m finns stämmobeslut på att 
Sverige alltid ska skicka just det bästa 
laget till stora mästerskap, medan 
mindre mästerskap, som det nordiska, 
hålls öppet för lite nyare aspiranter för 
att säkra återväxten.
 Men det enkla svaret ”bästa laget” 
ledde till en hel störtflod av åsikter om 
hur det skulle se ut.
 En som stack ut hakan i debatten 
var Peter Fredin, flitigt förekom-
mande landslagsspelare. Peters haka 
var ganska långt ute, även när Bridge 
fick sig en pratstund med honom un-
der OBS-tävlingen i slutet av januari, 
som för övrigt vanns av just Fredin i 
par med Björn Fallenius. Han vädrade 
bl a sina åsikter, om att han fick nob-
ben att ställa upp i World Mind Sports 
Games i Kina i par med Fredrik Ny-
ström, vars ordinarie partner, Peter 

Bertheau, inte kunde ställa upp. 
 Peter Fredin ser det som självklart 
att han och Fredrik borde ha fått en 
plats, även om de inte är ett ordinarie 
par som spelat tusentals brickor med 
varandra.
 – Vad skulle det behövas för? frågar  
Peter. 
 Dock anser både landslagskaptenen 
Jan Kamras och Tommy Gullberg, att 
det är precis det som behövs!
 – Även stjärnor behöver förbereda 
sig. Att Jan inte tog ut dem tycker 
jag var ett bra beslut, säger Tommy 
Gullberg. 

10.000 BRICKOR

Tommy fortsätter sitt resonemang:
 – Ett par behöver spela ihop sig 
ordentligt, kanske under några år. 
Förr i tiden, sa man att 10.000 brickor 
ihop, var det som gällde för att vara 
aktuell för landslaget. Det kanske är i 
mesta laget, men man måste ha spelat 
mycket tillsammans. Annars inträffar 
det man absolut inte vill ska hända, 

nämligen att spelarna inte kan varan-
dra tilläckligt bra – och då förlorar en 
massa imp på missförstånd.
 Av de tre paren som åkte till Kina 
var Mats Axdorph och Johnny Öst-
berg det sista par som plockades ut. På 
frågan om det skulle ha varit bättre att 
skicka Fredin–Nyström svarar Mats 
Axdorph så här:
 – Ja, nej, och kanske. Nej, för att 
enligt de förutsättningar som gällde så 
vore det helt fel av kaptenen att bara 
ta ut ett par som egentligen inte spelar 
ihop rätt upp och ner. Kanske, för att 
jag inte vet om det skulle ha varit bätt-
re för laget. Jag känner varken Fredrik 
eller Peter tillräckligt väl för att kunna 
bedöma hur de påverkat de andra spe-
larna. Slutligen ja, för med facit i hand 
tycker jag nog att vi underpresterade, 
så jag tror att de skulle ha haft ett 
bättre resultat än vi.
 – Jag förstår mycket väl hur Peter 
Fredin resonerar, säger Mats. Han 
och Fredrik skulle säkert vara ett bra 
par – men så klart ännu bättre om de 

Vilka ska spela i landslaget?

TEXT: NOOMI HEBERT STOCKHOLM  FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE, NOOMI HEBERT STOCKHOLM & PETER VENTURA KARLBO

I slutet av förra året rasade en välbesökt debattråd på förbundets  

anslagstavla om vårt öppna landslag. Frågorna var många, men något  

som återkom var självklart frågan om vilka som ska tas ut för att spela.

L A N D S L A G E T  U T T A G N I N G S M E T O D E R



BR IDG E  FEBRUAR I  20 0 9  11

tränat mer ihop. Å andra sidan förstår 
jag Jan Kamras och Tommy Gullberg 
också.

MOT EM 2010

Nästa stora mästerskap för öppna 
laget är EM 2010, och Jan Kamras 
och Tommy Gullberg säger båda, att 
de tycker debatten om landslaget är 
inspirerande.
 – Det är fantastiskt bra att det de-
batteras och finns idéer om hur vi ska 
få fram det absolut bästa laget, säger 
Jan Kamras. Sedan fungerar ju inte en 
del bra idéer i praktiken – att ha mas-
sor av långa uttagningstävlingar, till 
exempel. Det finns det helt enkelt inga 
förutsättningar för, varken i tid, resur-
ser eller geografi. 
 – Det finns egentligen tre sätt att ta 
ut ett lag, resonerar Jan. Man kan ta de 
sex bästa spelarna, de tre bästa paren 
eller det bästa sexmannalaget. Men jag 
tror att det bästa är att försöka hitta 
de tre bästa paren, och sedan kräva av 
dem, att de ska fungera ihop som ett 

Tommy Gullberg.

lag. Det borde inte vara svårt, vi kän-
ner ju varandra rätt bra allesammans.
 Peter Fredin ser egentligen bara ett 
problem med laget till 2010 – att hitta 
det tredje paret.
 – Det är otroligt stor skillnad på de 
två bästa paren i Sverige och alla an-
dra, säger Peter. 
 Fredin ser sig själv i par med Björn 
Fallenius och Peter Bertheau–Fredrik 
Nyström som självskrivna i landsla-
get. 
 – Sedan är det väldigt jämnt. Vi har 
seriösa par som Per-Ola Cullin–Johan 
Upmark, Martin de Knijff–Frederic 
Wrang… och Mårten (Gustawsson) 
och Joppe (Sylvan) är också två duk-
tiga spelare, säger Peter Fredin.

MENINGSLÖSA UTTAGNINGSTÄVLINGAR

Peter Fredin tycker att man i första 
hand ska titta på vad spelarna preste-
rar i internationella tävlingar.
 – Uttagningstävlingar är menings-
lösa, säger Peter. Det har hänt att ett 
par vunnit ena observationstävlingen 

och kommit sist i nästa.
 Jan Kamras ser å sin sida fram mot 
EM och tycker att Sverige har fler 
starka kandidater till landslaget än på 
länge.
 – Ett av mina mål jag har som kap-
ten är ett EM-guld och en medalj i 
VM, säger Jan. 
 Bridgesverige håller så klart tum-
marna, och önskar alla lycka till i 
kampen om både landslagsplatser och 
medaljer.

 

L A N D S L A G E T  U T T A G N I N G S M E T O D E R

Peter Fredin. Mats Axdorph.
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Enköpings Bridgesällskap har under 
de senaste åren medvetet satsat på 
bredd. Eliten har kommit lite i skym-
undan. Det är ordföranden Jonas Bro-
berg fullt medveten om.
 – Vi har tappat spetsen, men det 
har varit lite av vår strategi att satsa på 
breddverksamheten, säger han.
 Klubben har i dag 170 medlemmar.
 – Vi försöker hela tiden att göra så 
mycket som möjligt för så många som 
möjligt. Bussresan var en idé som kom 
upp i styrelsen. Ska vi inte bjuda våra 
medlemmar på möjligheten att åka till 
Örebro och Bridgefestiva-
len över en dag?

32 ENTUSIASTISKA  
MEDLEMMAR

Sagt och gjort. En buss med 
32 entusiastiska bridgespe-
lare kom framkörande till 
Conventum i Örebro.
 – De flesta har aldrig 
varit ute och spelat. Många 
bara stod och gapade när de klev in 
i spellokalen. ”Det här är inte sant”. 
När jag berättade att det kanske är 
150 par som ska spela bronstävling…, 
fortsätter Jonas Broberg.
 Festivalkommitténs Micke Melan-
der tog emot, visade runt i lokalen och 
hjälpte Enköpingsspelarna till rätta 
inför förmiddagens inledande brons-
tävling.
 – Just mottagandet är viktigt. Det 
är många som inte vågar komma hit, 

Bussutflykt till Bridgefestivalen
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE

Är Enköpings Bridgesällskap lite av en pionjärklubb?

 Klubben anordnade nämligen en bussresa till fjolårets Bridgefestival.

 – Det blev väldigt lyckat så vi kommer med full buss i år, säger ordföranden Jonas Broberg.

för de vet inte hur det går till och de 
tror att alla är proffsspelare, men så är 
det inte. För oss är resan hit en dags-
utflykt. Tanken är att man ska kunna 
spela tre tävlingar om man vill.
 Jan Broberg är mån om att alla ska 
trivas.
 – Vi försöker vara en riktig klubb 
med bra sammanhållning och försöker 
hela tiden att hitta på nya saker. Vi 
struntar i placeringarna, bara vi inte 
kommer sist, skrattar ordföranden.

 – Varför skulle det inte kunna stå 
25 bussar här utanför? undrar Jan 
Broberg.

KLUBBAR – SE HIT!
Varje klubb som hyr en buss får 
resebidrag om 2.500 kr av FSB. 
Kravet är att minst 30 medlemmar 
medföljer och att kontakt i för-
väg tas med Micke Melander på 
mme@svenskbridge.se.

Buss på dom! 32 glada medlemmar från Enköping besökte festivalen.  
På den lilla bilden t v ses klubbens ordförande, Jan Broberg.



BR IDG E  FEBRUAR I  20 0 9  13

SPONSOR: 
SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET – ALLT I BRIDGE – TEL 020-52 13 13

Nybörjarträffen spelas någon gång under tiden 

23 mars – 3 april 2009
Alla klubbar anslutna till Förbundet Svensk Bridge 
är välkomna att delta i tävlingen. Nybörjarträffen 
spelas som simultantävling, vilket innebär att man 
spelar samma givar på alla klubbar. Omkring 
4-500 par brukar vara med. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den önskar spela.

Tävlingen Nybörjarträffen är öppen för alla som 
gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast 
2007-07-01. 

NYHET!

Bli

gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast 
2007-07-01. 2007-07-01. 

ALLA FINALISTER FÅR PRIS!

1:A PRIS  Boende i dubbelrum en natt samt 

start i valfri brons- eller silvertävling vid 

Bridgefestivalen i Örebro.

2:A PRIS  Boende i dubbelrum en natt vid 

Bridgefestivalen i Örebro.

3:E PRIS  1 st bridgebord, 81x81 cm.

4-5:E PRIS  2 set budlådor.

6-24:E PRIS  Bokpaket för nya spelare.

för nybörjare!
SVENSK MÄSTARE

I   år kommer de 24 bäst placerade paren i Nybörjarträffen att bli direktkvalifi cerade till 
SM Par Nybörjarträffen, som spelas 26-27 juli på Bridgefestivalen i Örebro. I fi nalen 

spelas 46 brickor över två dagar. Startavgiften är 200 kr per spelare. Silverpoäng delas ut 
till de främst placerade. Förutom medaljer till ettan, tvåan och trean sponsrar Svenska 
Bridgeförlaget SM-fi nalen, så att alla fi nalister får pris!

Till tävlingen fi nns souvenirhäften att beställa från 
Svenska Bridgeförlaget. Häftena inne håller alla 
givar med förslag till budgivning och spelföring, 
kommenterade enligt svensk standard.

Klubbar beställer materiel från Svenska Bridgeför-
laget, genom att maila ventura@bridgeforlaget.se. 
Ni får då souvenirhäften, rapportblanketter och 
allt annat erforderligt materiel. Kostnaden är 10 kr 
per beställt häfte plus frakt. 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.           
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Öppna SM-lag 
Veteraner 
29-30 juli 2009
för dig född 1950 eller tidigare

Årets Öppna SM-lag för 
Veteraner spelas under Bridge-
festivalen. Spelet pågår onsdag 
10.30–20.50 och torsdag 09.30–
20.30. Anmälan ska ske på för-
bundets hemsida eller på plats i 
Örebro. Sista anmälningsdag är 
27 juli. Av anmälan ska framgå 
lagnamn, deltagande spelare 
och medlems-ID. I tävlingen 
spelas om guldpoäng enligt 
principen 10-5-3-2. Startavgif-
ten är 1.200 kr per lag (+400 för 
lag i slutspel), som betalas före 
start. Medlemskap i Förbundet 
Svensk Bridge krävs.

Mer information på 
www.svenskbridge.se           
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Jubileumsbankett! 
2009 Stormästarträff

Precis som i fjol har stormästare 
möjlighet att delta i en individu-
ell Stormästarträff. 
 Antalet spelare utökas i år till 
96. Av dessa viks 64 platser till 
dem som anmäler sig i turord-
ning. Därutöver  bereds de 26 
spelare med fl est MP samt sex 
wild cards plats. 
 Stormästarträffen spelas den 28 
juli och startkostnaden är 500 kr.

JSM-lag
JSM-Lag flyttas från 
7-8 mars till 9-10 maj.

2008 var det fl er lag än på länge 
anmälda till JSM-lagfi nalen.
Detta berodde sannolikt på att 
det arrangerades ett Riksläger 
några veckor innan, där junior-
erna träffades och kunde sätta 
ihop lag.
 För att kunna göra detsamma 
2009 fl yttas JSM-lag från 7-8 
mars till 9-10 maj. Spelort blir 
Linköping.
 Datum för Rikslägret var vid
denna tidnings pressläggning 
ännu inte fastställt.

Mer information på 
www.svenskbridge.se           

Bli 1933-sponsor!
Vi fortsätter förra årets succé med 
att erbjuda företag och privatper-
soner att gå med i 1933-klubben. 
Klubben heter som den gör, därför 
att Sveriges Bridgeförbund bilda-
des 1933. Förbundet vill därför ge 
företag och privatpersoner möjlig-
het att bli sponsor och därigenom 
stödja bridgen.
 Sponsorskapet under 2009 
kostar 1 933 kronor och hela nettot 
går till juniorbridgen.
 Detta får man som sponsor:
• 2 biljetter till jubileumsfesten i 
Örebro alternativt 4 frispelsbiljet-
ter till valfri bronstävling under 
festivalen
• Ett diplom som visar att företa-
get/personen stöder svensk bridge
• Företagets/personens namn i 
samtliga bulletiner under festivalen
• Omnämnande i tidningen Bridge
• Företagets/personens namn på 
hemsidan, där vi presenterar
”1933-klubben”
 För varje ny sponsor som för-
medlas av en klubb går 500 kronor 
tillbaka till klubben. Notera på 
anmälningsblanketten vilken klubb 
som förmedlat sponsringen, så 
sätts 500 kr in på klubbens ruter-
konto så snart betalning erhållits. 
Anmälan sker på separat anmäl-
ningsblankett eller genom insätt-
ning på förbundets plusgirokonto 
25 10 42 - 8.
 Tack för ditt stöd till svensk 
juniorbridge!

Mer information på 
www.svenskbridge.se           
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Tisdagen den 28 juli firar vi tillsammans 
att Bridgefestivalen fyller 15 år! 
Då anordnas jubileumstävlingar och dagen 
avslutas med en sprakande jubileumsbankett.

41

Bar

KÖK

KÖK

KÖK

Bar

Bord 1-17 = 24p

Bord 18-19 =16p

Bord 20-41 =24p

Bord 42-45 =10p

BANKETTKVÄLLEN
I priset ingår trerättersmiddag med 
bordsdryck och kaffe, underhållning 
och dans. Vinbiljetter kommer att säljas i 
informations disken på samma sätt som 2008. 
Barer fi nns i festlokalen.
  Namn på artisterna kommer 
att läggas ut på förbundets hemsida.

MENY
• Kryddgravad lax. Serveras med syrlig löksallad 
samt hovmästarsås.
• Dijonmarinerad Fläskytterfi lé. Serveras med 
persiljekryddad potatisgratäng, portvinsreduction 
samt ljummen svampsallad.
• Krämig chokladkaka med smak av ingefära och 
citrus. Kaffe.
 
BOKA BORD! 
Till 2009 års fest kan ni boka plats vid ett bord, 
enligt principen först till kvarn. Bordsnumreringen 
och antal platser vid varje bord framgår av lokalskis-
sen här ovan. Bord nummer 18 och 19 är bokade för 
gäster och sponsorer. Platserna vid bord nummer 
1-2, 7-9, 10-17 och 20-26 kostar 400 kr och platser 
vid övriga bord 350 kr. Observera att bord 3, 4, 5 
och 6 kommer att brytas efter middagen för att vi 
ska få plats att dansa.

SÅ HÄR BOKAR DU 
1. Kontakta Sune Fager via e-post sune.fager@lm.se 
och ange ditt MID-nummer, namn, antal platser och 
vid vilket bord ni vill sitta. Observera att det räcker 
med ett namn och MID-nummer oavsett hur många 
biljetter ni bokar.
2. Ni får sedan bekräftelse på att platserna är preli-
minärt reserverade eller förslag på alternativa platser 
om bordet redan är fullt.
3. När platsbokningen är klar betalar ni snarast in 
hela beloppet till Svensk Bridge på PG 401914–7. 

På inbetalningen måste ni ange bordsnummer, 
MID-nummer och namn. Även här räcker det 
med ett namn. Er preliminära reservation gäller i 
två veckor; har betalning inte gjorts inom den tiden 
riskerar ni att platserna släpps till någon annan.
4. Biljetterna, med bordsnummer angivet, lämnas ut 
i informationsdisken under festivalveckan.

BILJETTPRIS 
Biljetterna kostar 350 kr eller 300 kr beroende på vid 
vilket bord ni bokat plats.

Tisdagen den 28 juli firar vi tillsammans 

Jubileumsbankett! Jubileumsbankett! Jubileumsbankett! 
2009 
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FREDAG 24 JULI 
10.00-20.25 SM-par Veteraner
14.30-18.00 Brons 1, handikapp
15.30-21.45 Silver 1, IAF
19.00-22.30 Brons 2

LÖRDAG 25 JULI 
10.00-14.35 SM-par Veteraner
10.00-13.30 Brons 3
11.30-12.45 Chairman’s Cup
 Kaptensmöte
13.00-22.30 Chairman’s Cup
 Gröna Hissen
14.30-18.00 Brons 4, handikapp
15.30-21.45 Silver 2
19.00-22.30 Brons 5

SÖNDAG 26 JULI 
10.00-20.25 SM-par Damer
10.00-15.00 SM-Par Nybörjarträffen
10.00-20.40 Chairman’s Cup,
    alt -15.40 Kval, Gröna Hissen
10.00-13.30 Brons 6
14.30-18.00 Brons 7, handikapp
15.30-21.45 Silver 3
19.00-22.30 Brons 8

MÅNDAG 27 JULI 
10.00-14.35 SM-par Damer
10.00-15.00 SM-Par Nybörjarträffen
10.00-14.25 Chairman’s Cup,
 Andra Chansen
10.00-14.10 Chairman’s Cup, CC28
10.00-13.30 Brons 9
14.30-18.00 Brons 10, handikapp
15.30-21.45 Silver 4
16.00-20.10 Chairman’s Cup, CC16
19.00-22.30 Brons 11, Mixed

JUBILEUMSTISDAG 28 JULI
09.00- Stormästarträff, ind. guld
10.00- 20.50 Chairman’s Cup, kvart
09.30-13.00 Jubileumsbrons 12, 
 Max klövernål*
09.30-13.00 Jubileumsbrons 13,
 Max ruternål*
10.00-13.30 Jubileumsbrons 14

14.00-18.30 Jubileumssilver 5,
 Gröna Hissen
14.30-18.00 Jubileumshandikapp, B15
19.30- Jubileumsbankett

ONSDAG 29 JULI
10.00-20.25 SM-par Mixed
10.00-20.50 Chairman’s Cup, semi
10.00-13.30 Brons 17
10.30-20.50 SM-lag Veteraner
14.30-18.00 Brons 18, handikapp*
15.30-21.45 Silver 6
19.00-22.30 Brons 19

TORSDAG 30 JULI
09.00-14.40 SM-par Mixed
10.00-20.50 Chairman’s Cup, fi nal
10.00-14.50 Chairman’s Cup, plats 3
10.00-13.30 Brons 20
10.30-20.30 SM-lag Veteraner
14.30-18.00 Brons 21, handikapp*
15.30-21.45 Silver 7
16.00-23.00 SM-par, Sista Chansen
19.00-22.30 Brons 22

FREDAG 31 JULI
10.00-20.40 SM-par, kval
10.00-13.30 Brons 23
14.30-18.00 Brons 24, handikapp*
15.30-21.45 Silver 8
19.00-22.30 Brons 25

LÖRDAG 1 AUGUSTI
10.00-20.25 SM-par, fi nal A
10.00-13.30 Brons 26
10.30-20.55 SM-par, fi nal B
14.00-20.00 HQ Fonder Guld 
14.30-18.00 Brons 27, handikapp
19.00-22.30 Brons 28

SÖNDAG 2 AUGUSTI
09.00-14.35 SM-par, fi nal A
10.00-14.50 SM-par, fi nal B
10.00-14.45 HQ Fonder Guld
10.00-13.30 Brons 29, handikapp

Dag-för-dag-schema

B R I D G E F E S T I V A L  2 0 0 9  D A G - F Ö R - D A G - S C H E M A

* Efterföljande seminarium

Världsmästare 
avstängd

I fotboll, hockey och bandy förekom-
mer det ibland att två lag ser till att ett 
visst resultat uppnås, om det betyder 
att båda lagen kvalifi cerar sig för 
vidare avancemang. I bridge kan en 
oavgjord match lättast uppnås genom 
att samtliga brickor rundpassas, men 
det skulle uppfattas som både provo-
cerande och osportsligt.
 I en match i norska NM-lag, mot-
svarande svenska SM-lag, möttes två 
klubblag i sista omgången. Båda lagen 
skulle klara avancemang, såvida inget 
av lagen torskade stort. Lagen kom 
därför överens om att redovisa resulta-
tet 67–56 imp – utan att spela matchen.
 När rykten började sippra ut, valde 
de inblandade lagen att erkänna sitt 
handlande.
 Det är anmärkningsvärt i sig att 
redovisa ett matchresultat utan att 
ett enda kort blivit lagt, men det som 
fått en hel bridgevärld att höja på 
ögonbrynen var, att det var titelförs-
vararna och tillika norska lands-
lagsspelarna Terje Aa, Jørgen Molberg, 
Børre Lund och Geir Helgemo som 
stod som ena parten i denna fi ktiva 
match.
 Samtliga ovan nämnda spelare 
korades till europamästare så sent som 
i somras och Geir Helgemo är dess-
utom regerande världsmästare. 
 Den norska Disciplinnämnden 
ansåg att de inblandade lagen gjort sig 
skyldiga till ett brott mot bridgens 
etiska regler. 
 Disciplinnämnden beslutade att 
stänga av samtliga inblandade spelare 
under hela 2009.
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Vi bäddar för en lyckad Bridgefestival!
Behrn Hotell -  Familjeägt och trivsamt hotell på Stortorget i centrala Örebro.
Ca 500 meter från Conventum.  019-12 00 95, info@behrnhotell.se

Best Western City Hotel -  Modernt affärshotell mitt i centrala Örebro.
Ligger på Kungsgatan, ca 300 meter från Conventum.  019-601 42 00, info@cityhotelorebro.se

Elite Stora Hotellet Örebro -  Fyrstjärnigt hotell med pub och restaurang.
Ligger på Drottninggatan, ca 500 meter från Conventum.  019-15 69 90, reservation.orebro@elite.se

First Hotel Örebro -  Hotellet präglas av skön hemkänsla och familjär atmosfär.
Ligger på Storgatan, ca 900 meter från Conventum.  019-611 73 00, boka@hotellorebro.se

Ibis Hotel Örebro -  Trivsamt hotell strax utanför centrala Örebro.
Ligger på Stenbackevägen, ca 1,5 km från Conventum.  019-17 07 07, h2873@accor.com

Quality Hotel Örebro - 111 bekväma rum, bistro & pub samt kostnadsfri parkering.
Hotellet är beläget ca 3 km från Conventum.  019-20 50 00, q.orebro@choice.se

Clarion Hotel Örebro -  Spännande hotell med allt från klassisk elegans till modern design.
Ligger på Kungsgatan i centrala Örebro, ca 300 meter från Conventum.  019-670 67 00, cl.orebro@choice.se

Scandic Grand Hotel -  Fyrstjärnigt hotell med pub, relaxcenter, restaurang och bar.
Ligger på Fabriksgatan alldeles intill Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Scandic Örebro Väst -  Hotell med restaurang, bar och relaxavdelning med pool.
Ligger på Västhagagatan, ca 2 km från Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Campingplatsen Gustavsvik -  En av Sveriges första femstjärniga campingplatser.
Campingen är belägen ca 3 km från Conventum.  019-19 69 10, camping@gustavsvik.se

www.conventum.se
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L A N D E T  R U N T  Å R E T S  G I V

Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2009, med utgivning den 1 juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att gratis 
tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 2009. 
Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka till 
redaktionen. Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2008 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): ......................................................... Datum:  .....................................
Klockan: ..................................................................................................................
Adress/Spellokal: ....................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): ...........................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ........................................................
      Vi erbjuder partnerförmedling!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 
FAX: 0226-130 48. E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE

TEXT: LARS-BERTIL LÖFSTRÖM STOCKHOLM

Årets giv kanske följande, som före-
kom på BK S:t Eriks dagbridge några 
veckor före jul. Kanske den kan vara 
en aspirant till titeln Årets giv. Tyvärr 
var det inte lagtävling, där den säkerli-
gen skulle ha fått en framträdande roll 
vad gäller matchresultatet, men man 
kan inte få allt?

N
Ö

S

V

™ K D kn 9 8 5
© K 10 9 7 4 3 2
® –
ß –

™ E 10 6 3
© kn 8 5
® 10 8 6
ß 7 6 5

™ 4
© E 6
® kn 4 3 2
ß E K D 10 9 2

™ 7 2
© D
® E K D 9 7 5
ß kn 8 4 3

Giv: Syd
Zon: Alla

 
 
Vid det bord jag satt gick budgiv-
ningen: 

SYD VÄST NORD ÖST
1 ß pass 1 ® 2 ®*
3 ß pass 5 ß 5 © 
D pass pass  pass

Scoretavlan hade följande utseende:  
1390 ..................20
1370 ..................18
 -680 .................16
 -750 .................14
 -1050 ...............11
 -1660 .................4  (5 st)

Dubblingen gjorde det givetvis 
svårare att hitta slammen för Öst-Väst 
och -750 gav 14 poäng (70 %) i utdel-
ning för oss (Nord-Syd).
 Förmodligen hade ÖV bjudit 6©, 
och spelat hem detta, om vi hade 
bjudit 6ß, varför det var en bra 
”affär” att dubbla redan 5©.

 Som synes går det att beta 6™ med 
hjärteress eller -dam i utspel och 
ytterligare en hjärter till stöld. Men 
det ”konststycket” hittade inget av de 
två Nord-Syd-par som spelade mot-
spel i detta kontrakt.
 Anmärkningsvärt att en offring till 
7ß eller 7® hade varit ytterligt lönsam 
för Nord-Syd och givit 16 av 20 
poäng, i stället för 4 av 20 som nu blev 
utdelningen.
 För övrigt var det en tävling där 
kung sjätte i spader förekom ytter-
ligare fyra gånger, d v s totalt 20% 
av givarna. Det torde vara ovanligt, 
kanske t o m onormalt?
 Har du själv någon minnesvärd giv 
från 2008? Välkommen att skicka in 
en kortare redogörelse till Bridge. 
Adressuppgifter finns på sidan 5.

Årets giv 2008?


