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– Detta är bara ett axplock ur vårt 1.800 artiklar stora sortiment! –

Förbundet Svensk Bridge fyller 75  år. Som minne av denna 
historiska händelse har ett unikt jubileumsetui i begrän-
sad  upplaga tagits fram. Etuiet innehåller två exklusiva 
jubileums kortlekar,  penna och block. Eftersom det är jubi-
leum har det inte sparats på krutet. Kortlekarna är tryckta 
på sublima  340 grams ark, vilket anses vara den bästa 
kvaliteten. Som om inte detta  vore nog har kortlekarna 
linne-fi nish och guldfärgade kanter! Etuiet är i skinn med de 
fyra kortsymbolerna tryckta i guldfärg på ovansidan. Med 
risk för slutförsäljning p g a mycket begränsad upplaga. 
Under  kategorin Spelkort och under kategori Bridge på 
www.bridgeforlaget.se hittar du etuiet.

JUBILEUMSETUI I BEGRÄNSAD UPPLAGA!

Pris: 250:— 
(Priset är efter avdragen rabatt!) 
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Det ska banne mig inte bara sitta 
stålgråhåriga tanter och flintskalliga 
gubbar – eller halvflintisar som jag 
själv – vid våra gröna bord! Jag njuter 
när jag får möta yngre spelare, som 
vågar spänna bågen högt, även om det 
då och då resulterar i utgifter modell 
–470 eller –850.
 Jag noterar därför med glädje i hjär-
tat små positiva tecken, som tyder på 
att juniorverksamheten rör sig åt rätt 
håll, om än från rätt låg nivå. Junior 
är man t o m det år man fyller 25 och 
bästa förutsättningarna att bygga en 
ungdomsverksamhet finns i storstä-
derna – och det är framförallt där det 
börjat spira.
 Stockholmsjuniorerna arrangerade 
en ProAm förra månaden, under god 
ledning av Kristin Nedlich, brons-
medaljös förra året i EM:s flickklass. 
ProAm är en förkortning av Proffs-
Amatör och är en tävling där glada 
”amatörer” får chansen att hyra en 
elitspelare som partner. Alla pengar 
som samlades in går till satsningar på 
junioraktiviteter i huvudstaden. 
 Tommy Gullberg, P-O Sunde-
lin samt landslagsspelarna Per-Ola 
Cullin, Johan Upmark och Catarina 
Midskog var några av proffsen, som 
generöst ställde upp och möjliggjorde 

42 par till start.
 Vi får hoppas att pengarna kommer 
till nytta och att de används nyttigt 
(vilket inte är samma sak).
 Ett annat fint exempel hämtar jag 
från Västkusten. Där var göteborgs-
klubben BK Lyx på plats på spel-
konventet GothCon, som varje påsk 
samlar fler än 1500 spelsugna ungdo-
mar på en gymnasieskola i Göteborg. 
Här spelas det det rollspel, strategispel, 
brädspel – och kortspel – till de stupar 
och då motvilligt kryper i säng i någon 
av konventets sovsalar. Nytt för i år 
var att man kunde prova på bridge.
 Det är sådana här intitiativ vi behö-
ver! Bridgen måste synas!
 Roger Wiklund börjar röra upp lite 
damm, som ett resultat av den pro-
jektanställning med juniorinriktning 
han tillträdde i höstas. På ett flertal 
orter har ungdomssatsningar dragits 
igång och Roger är bl a med och stöt-
tar göteborgssatsningen. 
 Vill du dra igång en juniorinsats på 
din ort? Ta kontakt med Roger!
 Slutligen vill jag också påminna om 
att boka in sommarens Bridgefestival i 
Örebro, som guldkantas med förbun-
dets 75-årsfirande. Mer om festivalen 
finns att läsa i denna tidning. 
 Vi ses i Örebro vecka 31!

Mats Qviberg vill se fler yngre bridgespelare och han ser positiva 

tecken, som tyder på att juniorverksamheten rör sig åt rätt håll.

Spirande juniorverksamhet 

L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se



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

Någon gång efter sommaren 
ska det 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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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

FÖRBUNDSINFO
LÖSENORD TILL HEMSIDAN

På baksidan av denna tidning, 
alldeles invid adressen, fi nns 
två sifferkombinationer. Den 
ena avser ditt medlems-id och 
den andra är ditt lösenord som 
behövs för att komma åt vissa 
delar på förbundets hemsida 
www.svenskbridge.se.
 Saknas lösenordet, beror det 
på att du ändrat lösenord. 
 Du kan själv ändra ditt 
lösenord till något du enklare 
kommer ihåg. 
 Efter inloggning på www.
svenskbridge.se går man in på 
rubriken Mina sidor.

PHP-PROGRAMMERARE?
Har du kunskaper i PHP-pro-
grammering och tid över för 
att hjälpa Förbundet Svensk 
Bridge några timmar per 
månad?
 Mer information får 
du av Carina Westlin. Du 
når henne på mailadress 
carina@svenskbridge.se
eller ring på 026-65 60 74. 

LÄR DINA VÄNNER ATT SPELA BRIDGE!

Många vill lära sig spela bridge och kan göra det genom våra klubbars 
kursverksamhet. Ännu fl er 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. 

SPADER – ANVÄNDBART VERKTYG FÖR KLUBBAR OCH DISTRIKT

161 klubbar och 13 distrikt använder idag förbundets hemsidesstruktur (Spader) 
fullt ut, för att ge service till sina medlemmar. Klubben får en egen sida på 
www.svenskbridge.se, där man kan lägga in spelscheman, resultat samt information. 
Ingen större datakunskap krävs för att underhålla sidan.

Vill ni ha hjälp med att komma igång? Kontakta Carina på carina@svenskbridge.se 
eller tel 026-65 60 74.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Dansk dynamit starkast i JNM
S I D  1 4 – 1 8

Gurkstadsklubb i nytt skal
S I D  2 0 – 2 1

Bridge efter 25 års uppehåll
S I D  2 2 – 2 3
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I N T E R V J U N  L E N N A R T  P E R S S O N

”Noomi, nu är det dags för din årliga 
intervju med nya kanslichefen i Gävle 
igen!”, skrev redaktör Peter Ventura i 
ett mail.
 Årliga är kanske att ta i, men fak-
tum är att Rolf Scherdin hann sluta 
innan den han var tänkt att ersätta, 
Björn Gustafsson, hade jobbat sin 
sista dag...
 Gävle låg vitt och vackert under 
påsken och nya kanslichefen Lennart 
Persson ställde gärna upp en ledig dag. 
Han har inte på långa vägar börjat 
– första arbetsdagen blir 12 maj. Men 
han hade fått nycklar och föreslog 
kansliet som mötesplats.
 – Jag värmer upp, säger Lennart. 
Redan har jag fått ett samtal på min 
hemtelefon, av någon som ville ändra 
sina uppgifter i ”Medlem på nätet”. 
Jag ringde Carina, som berättade hur 
man gjorde, och gick in och ändrade 
själv. Så nu kan jag det!
 I december var Lennart ledig, på 
långsemester i Thailand (”ett litet stäl-
le där det knappt finns någonting att 
göra, där man verkligen kan komma 

TEXT & FOTO: NOOMI HEBERT STOCKHOLM

När kanslichef Rolf Scherdin lockades tillbaka av sin förra arbetsgivare 

fick förbundstyrelsen söka en ny hövding.  

 Valet föll på Lennart Persson. Noomi Hebert fick uppdraget att  

ta Lennart på pulsen.

Från landsting till bridgehövding

Lennart Persson.
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I N T E R V J U N  L E N N A R T  P E R S S O N

ner i tempo”). Då ringde telefonen. I 
andra änden fanns P-O Eriksson, sty-
relseledamot i Svensk Bridge. 
 – Ja, P-O ringde och sa att mitt 
namn kommit upp när de pratade om 
efterträdare till Roffe, berättar Len-
nart. Så de ville höra om jag över hu-
vud taget var intresserad. Det var svårt 
att svara på då, eftersom jag inte alls 
visste vad det handlade om för ar-
betsuppgifter. Jag pratade med Roffe 
(som var i Vietnam!) och ju mer jag 
tänkte på att jobba med det som varit 
min stora hobby i många år, desto mer 
lockande blev det. Dessutom har jag 
varit på Landstinget i 22 år och är bara 
gymnasieekonom, så massor av erbju-
danden om nya jobb kanske man inte 
får direkt…

TRÅKIGA  KORTSPEL

Lennart är ”född med en kortlek i 
handen” och spelade kort mest hela 
tiden när han var liten. Numera spelar 
Lennart aldrig något annat än bridge. 
Möjligen whist med sina syskonbarn.
 – Det är väl den enda nackdelen 
bridge har – plötsligt blir alla andra 
kortspel så trista!
 Hans föräldrar började spela bridge 
när han gick i mellanstadiet och hade 
Lennart bara hamnat i en annan klass 
på högstadiet hade han garanterat 
också börjat vid den tidpunkten, för i 
parallellklassen var Herman Dotzauer, 
en smått legendarisk bridgeledare i 
Sandviken, klassföreståndare. Bridgen 
blev inte en del av Lennarts liv förrän 
i gymnasiet, då han hamnade i samma 

klass som Per-Erik Jansson (som han 
fortfarande spelar med). 
 – Per-Eriks pappa spelade också, 
så vi tänkte att vi kanske kunde gå 
en kurs. Så fort vi visade oss nere på 
klubben för att höra oss för var Her-
man framme: ”Vi har en kurs här på 
sportlovet; den ska ni gå!”. Det gjorde 
vi – och sedan dess har jag spelat. 
 Lennart och Per-Erik spelar fortfa-
rande en hel del tillsammans och det 
har inte varit några problem att hålla 
ihop.
 – Nej, vi har nog aldrig skällt på 
varandra vid bordet, säger Lennart. 
 Per-Eriks passion är att utveckla 
systemet. Paret spelar en variant av 
stark klöver. Med jämna mellanrum 
kommer Per-Erik med någon system-
förändring, som Lennart får plugga in.
 – Vissa säger ju att, om det ska 
funka att spela med samma partner 
måste man förnya sig, så det kanske 
är det som gjort att det fungerat. I vår 
ungdom spelade vi till och med ett 
pass-system – och det funkade faktiskt 
riktigt bra. Men så fick vi inte spela 
det på klubben och då gick det ju inte, 
eftersom man man måste underhålla 
och regelbundet spela sådana system.
 Dagens systemfilosofi går i korta 
drag ut på att vara först in i budgiv-
ningen. Mycket arbete har lagts ner på 
att kunna beskriva obalanshänder med 
lågfärg(er) på ett bra sätt.
 – Visst ger det en väldig tillfredstäl-
lelse, om man tack vare systemet har 
hittat en lågfärgsslam som varit svår 
att hitta för andra. Slam i högfärg eller 

på ren styrka brukar inte orsaka några 
problem för de flesta, men just de här 
brickorna med lite anpassning och fina 
lågfärger kommer vi bra till på.
 Det finns fyrmanna i både Gävle 
och Sandviken, och emellanåt blir det 
någon partävling.
 – Jag spelar nog hellre fyrmanna, 
erkänner Lennart. Budgivningsmässigt 
är det kanske lite enklare, men spelet i 
sig blir roligare, tycker jag.

FINAL I SM-LAG

Det som Lennart räknar som sin både 
roligaste och största framgång är när 
de lyckades ta lilla Sandviken till SM-
final i lag.
 – Vi var i Sundsvall och spelade 
semifinal. Är man i Sundsvall möter 
man ju alltid på Trapp-gänget förr 
eller senare… vi hade dem att slå, helt 
enkelt. Vi mötte dem i näst sista mat-
chen och vi hade en riktigt bra första 
halvlek, men när vi går för att jämföra 
visar det sig att vi suttit på samma 
ledd! Så vi fick spela andra halvlek, 
nästa match och sedan, när alla andra 
åkte hem, fick vi spela den där första 
halvleken som vi suttit fel. Vi visste 
förutsättningarna exakt. Jag tror vi 
hade råd att förlora med 17-13 unge-
fär, men när vi istället vann med sam-
ma siffror… ja då var vi i SM-final!
 I övrigt har Lennart placerat sig i 
några guldtävlingar och medverkat i 
några SM-finaler.
 – Några framskjutna placeringar har 
det inte blivit... de kommer förhopp-
ningsvis.

Ju mer jag tänkte på att jobba 
med min stora hobby, desto mer 
lockande blev det.

”
”

Lennart Persson.

>
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Lennart har varit aktiv på lokal nivå 
på klubben i Sandviken i flera år. Han 
är utbildad tävlingsledare och är med 
i klubbens tävlingskommitté. Han 
ansvarar för spelet en kväll i veckan, 
vilket innebär allt från att lägga brick-
or till att tämja Bridgemate. Jobbet på 
klubben är oerhört viktigt och att en-
gagera fler gräsrötter och göra dem till 
funktionärer 
tror Lennart 
skulle vara 
bra.
 – Hos oss 
är det antag-
ligen som 
på de flesta klubbar, ett fåtal som gör 
väldigt mycket, berättar Lennart. 
 – Visst jobbar många för att det 
är roligt, men det behövs fler som 
delar arbetsuppgifterna för att få en 
väl fungerande klubbverksamhet… 
Fler aktiva funktionärer behövs alltså 
främst, för att inte de verkliga trotjä-
narna ska bränna ut sig. 
 – Samtidigt älskar ju många att hålla 
på. Herman hos oss är ju ett lysande 
exempel, han som höll kurser långt 
innan jag började 1981. 
 – När Herman gick i pension förra 
sommaren frågade vi om han ville 
trappa ner, men hans kommentar var: 
”Nu blir jag ju ledig, så nu kan jag 
hålla fler kurser!”, berättar Lennart.
 Som på de flesta håll är kursdelta-
garna främst äldre. Lennart säger att 
han, som de flesta, är bekymrad över 
återväxten. 
 Någon lösning säger han sig inte 
sitta på. 
 – Jag tror inte man kan köra samma 
sorts kurs för dem som är unga, som 
för de äldre. För att den yngre genera-
tionen ska fastna är nog bästa model-
len att lära ut så lite som möjligt och 

att låta dem spela så mycket som möj-
ligt. Ungdomarna har inte tid eller ro 
att sitta och lyssna på föredrag, så man 
måste få dem intresserade snabbt.

POKER DRAGHJÄLP FÖR BRIDGEN

Själv hade Lennart en väldigt rolig 
juniortid. Han minns det första läg-
ret, då han och Per-Erik hamnade i 

svåraste gruppen – och lärde sig hur 
mycket som helst på en helg. På andra 
läger var det danska juniorer med. 
Efter bridgespelet var slut för kvällen 
blev det… mer bridge!
 – På den tiden arrangerades till och 
med junior-DM i lag, med tre lag från 
Sandviken, berättar Lennart. 
 När hade någon ett junior-DM 
senast?
 – De som är ute i skolorna säger att 
man numera spelar betydligt mindre 
kort. När jag var liten var ju kortle-
ken framme varje rast. Man spelade 
plump, poker eller vad som helst. För-
svinner kortspelandet blir det ju inte 
samma naturliga övergång till bridgen.
Lennart tror att den ”hype” som po-
kern drabbats av på senare år även kan 
hjälpa bridgen, just genom att göra så 
att kort blir ”inne” igen.
 – Jag tror att poker kan vara bra 
draghjälp. Vissa tror ju tvärt om, att 
det kan vara negativt, men vi tjänar 
nog mer på det än vi förlorar.
 Bridge är både ett socialt tidsfördriv 
och en seriös sport. Lennart ser att 
den sociala biten växer, medan intres-
set för tävlingsbridge minskar.

NAMN  Lennart Persson 
ÅLDER  43 år 
BOR  Sandviken
FAMILJ  Singel
ARBETE  Just nu ekonom på Lands-
tinget, men tillträder som förbun-
dets kanslichef den 12 maj
DRICKER  Ja, helst god öl till maten
ÄTER  Det mesta, gärna thai- eller 
kinamat
KÖR  Har ingen bil
BRIDGEPARTNER Per-Erik Jansson
BRIDGESYSTEM  Stark klöver
SPELAR BRIDGE 1-2 gånger i veckan 
och någon helg i månaden
BRIDGE PÅ INTERNET  Har inte spelat 
något de senaste åren
SVAGHET I BRIDGE  Lite för feg ibland
STYRKA I BRIDGE  Tror (och hoppas) 
att jag är svårläst vid bordet
FÖREBILD  Zia
STÖRSTA FRAMGÅNG I BRIDGE Några 
framskjutna placeringar i guldtäv-
lingar, några SM-starter och en 
SM-final i lag
MÅL I BRIDGE  Topp-10 i SM-par
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK Med all 
säkerhet, av Eric Jannersten  
& Jan Wohlin
REKOMMENDERAD BOK TILL NYA 
Tvärs igenom leken, mest för att 
den är så underhållande
TIPS FÖR NYBÖRJARE ATT BLI BÄTTRE 
Spela mycket med och mot dem 
som är lite bättre 

 FAKTA LENNART PERSSON

Jag tror inte man kan köra  
samma sorts kurs för dem  
som är unga, som för de äldre.

”
”

>
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 – Ja, det är gott om folk som kom-
mer för att spela på klubben, men de 
vill inte spela silvertävlingar – och 
definitivt inte guldtävlingar. Vi har 
två guldtävlingar här i distriktet, men 
det är inte många lokala par som star-
tar. Jag tror man måste satsa på hel-
hetsbilden om vi ska börja fylla våra 
tävlingar igen. När man åker iväg och 
spelar vill man ha något extra. Jag tror 
att folk är beredda att betala, om de 
får något bra tillbaka.
 Lennart är inte orolig för att brid-
gen flyttar från klubbarna:
 – Nej, även de som i första hand 
spelar socialt vill jämföra sitt resultat. 
Att prata med andra, vad man hade 
för kort på brickan och hur man gick 
hem eller tog bet, uppskattas också av 
många.

NY I CHEFSROLLEN

Lennart har under sina år på Lands-
tinget jobbat på ekonomisidan, först 
med löner och senare som så kallad 
klinikekonom. En sådan är ekonomisk 

”hjälpreda” åt kliniker och sysslar 
med både budget, prognoser och upp-
följning.
 – Det blir en utmaning att prova 
något nytt, säger Lennart. Nu är vi 
inte jättemånga på förbundet, men jag 
har ju inte jobbat som chef tidigare. Jo 
förresten, i samband med en samman-
slagning inom Landstinget fick jag 
ansvara för ett tiotal personer under 
ett drygt år – men de skulle antingen 
flytta eller gå i pension. Ny roll och  

ny arbetsgivare känns bra.
 Lennart tillträder först den 12 maj 
och kansliet blir alltså chefslöst un-
der en dryg månad. Medan den förre 
kanslichefen Rolf gick parallellt med 
Björn under ett drygt år blir det inte 
en minut av den varan nu.
 – Roffe finns förstås tillgänglig på 
telefon, säger Lennart. Det är bara 
för mig att ringa om det är någonting. 
Inte heller Björn kommer ju att sluta 
att svara i telefon. 
 – Jag har gjort upp med min chef 
att om det är okej för den klinik jag 
jobbar med, så har jag möjligheten att 
jobba några dagar åt förbundet innan 
jag officiellt börjar. Vi har t ex en kon-
sulentträff i början av april som jag 
ska vara med på, säger Lennart.
 Än har han inte hunnit fundera så 
väldigt mycket över sitt nya jobb. 
Men att fortsätta att utveckla de sys-
tem och den service kansliet har idag 
ser han som en självklarhet.
 – Vad jag förstår ökar antalet unika 
träffar på hemsidan, säger Lennart, 

och det är ju bra. Kanske 
kan det vara ett sätt att få 
fler sponsorer. Att vi har 
bra rutiner kring allt är 
så klart viktigt, men även 
om man har det får inte 
ett förbund stanna av. 
Allt måste utvecklas hela 

tiden!
 – Min roll i dag är ju att ge service 
utåt, att se vad som behövs. Jag tror 
det kan bli samma sak på kansliet – att 
försöka se till verksamhetens behov, 
både för förbund, klubb och den en-
skilde medlemmen.
 Bridge önskar Lennart stort lycka 
till med det nya jobbet!

Björn Gustafsson har gått i pension 
och Stefan Vestlund har tagit över 
Björns uppgifter med rapportering 
av ruterfiler, medlemsregister-
frågor och simultantävlingar.

NAMN  Stefan Vestlund 
ÅLDER  48 år 
BOR  Norrsundet (Gävle)
FAMILJ  Tre vuxna döttrar
AKTUELL  Nyanställd på kansliet  
fr o m mars 2008
DRICKER  Mörk öl (tjeckisk helst), 
rött vin och kaffe
ÄTER  Det mesta i lagom mängd
KÖR  Dammsugare, dator och 
tvättmaskin
BRIDGEPARTNER Håkan Lindström
BRIDGESYSTEM  Stark klöver
SPELAR BRIDGE 2-3 gånger i veckan 
och någon helg i månaden
BRIDGE PÅ INTERNET  Nästan inget
SVAGHET I BRIDGE  Ojämn
STYRKA I BRIDGE  Tappar aldrig 
humöret
FÖREBILD  Mårten Gustawsson
STÖRSTA FRAMGÅNG I BRIDGE  När vi 
tog oss till SM-semi i lag med lilla 
Norrsundet
MÅL I BRIDGE  Att bli stormästare 
före pensioneringen
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK Minns ej
REKOMMENDERAD BOK TILL NYA 
Spelföraren, av Terence Reese
TIPS FÖR NYBÖRJARE ATT BLI BÄTTRE 
Spela mycket, med bättre och 
pedagogiska partners

 NYANSTÄLLD PÅ KANSLIET I GÄVLE

Det blir en utmaning 
att prova något nytt.

”
”

>
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Expertspelet
TEXT: UR BOKEN TOPS & BOTTOMS

Under denna rubrik kommer vi, när utrymme tillåter, att 

redovisa en eller ett par givar, där en expert resonerar 

sig fram till rätt spelsätt, baserat på ledtrådar, aktuell 

information och sannolikheter.

Denna gång får vi läsa om ett vackert 
spel av Sven-Olov ”Tjolpe” Flodqvist, 
som representerar Sverige i veteran-
klassen vid EM i franska Pau senare 
i sommar. Brickan är hämtad från 
en landslagsuttagning i par med PO 
Sundelin för många, många år sedan 
och given dök sedan upp i Granovet-
ters bok ”Tops & Bottoms”.

BAKLÄNGESMASKEN!

Sven-Olov Flodqvist och PO Sunde-
lin kamperade framgångsrikt i många 
år på 70- och 80-talet, med EM-guld 
och seger i prestigefyllda Sunday 
Times som resultat.
 Här kom paret i en klurig hjärter-
utgång.
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Giv: Syd
Zon: Alla

SYD VÄST NORD ÖST
Tjolpe  PO 

1 © pass 2 © pass 
3 © pass 4 © pass
pass pass

Väst spelade ut ruterfem och bordets 
dam tog första sticket, när Öst följde 
med trean. Hur skulle du ha planerat 
spelet?
 ”Tjolpe” trumfade ut i två ronder. 
Vem har ruterkung? Väst var favo-
rit, eftersom Öst inte täckte damen 
i stick ett. Förutsatt att Väst har 
ruterkungen, fann ”Tjolpe” ett sätt att 
säkra hemgången, alldeles oavsett vem 
som satt på spaderdam eller -ess. Ser 
du hur?
 ”Tjolpe” tog baklängesmasken! 
Efter att ha vunnit det andra trumf-
sticket på bordet begärde han en låg 
spader och begärde jämn hemgång!
 Given:
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Anspråket grundades på att Väst hade 
ruterkungen och det fanns då bara två 
alternativ:
 1) Om Väst sticker över spadertian 

med damen, kan han inte fortsätta 
med en liten ruter, eftersom bordets 
knekt då tar spel. En klövervända kan 
spelföraren vinna på handen, etablera 
ett spaderstick och att saka handens 
ruterförlorare. Spelföraren förlorar då 
bara två spader- och ett klöverstick.
 2) Om Öst hoppar upp med spader-
damen, skulle han elakt kunna vända 
i ruter... men spelföraren går då upp 
med esset och spelar spadertio. Nu 
etableras två spaderstick, så att han-
dens två klöver kan fimpas. Spelföra-
ren förlorar då bara två spader- och ett 
ruterstick.
 Notera, att om ”Tjolpe” hade spelat 
spadertio från handen, hade Öst 
vunnit på damen. När Öst vänder i 
ruter, är det bästa spelföraren nu kan 
göra, att vinna med esset för att spela 
ännu en spader. Eftersom  Öst sitter 
med esset efter bordet kommer mot-
spelarna åt att hämta hem ruterkungen 
och sedan kan Syd inte undvika att 
förlora ett klöverspel därutöver, vilket 
innebär straffen. Spelföraren förlorar 
då två spaderstick och ett stick i var-
dera lågfärgen.

”Tjolpe”.



Vill du kombinera 
sommar, sol, semester och  
bridge? Missa då inte bridgefesten för 
hela familjen, 2008 års Bridgefestival i Örebro.
Här finns tävlingar för dig och mig. När du inte spelar själv
kan du titta på den internationella lagtävlingen Chairman’s Cup
eller någon av de SM-finaler som spelas under veckans gång.

Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 25 juli 
– 3 augusti vankas det återigen Bridgefestival. 
 Festivalen 2008 blir guldkantad, eftersom 
Svensk Bridge 75-årsjubilerar i år. Av den 
anledningen utökas festivalen med en dag och 
drar igång redan på fredagen istället för lör-
dagen. 
 Tisdagen den 29 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 

ÖREBRO SLOTT. 
Foto: Björn Fransson.

handikapptävlingar till internationella lag-
tävlingar och SM-fi naler. Självklart går det 
bra att också komma ensam. Vi garanterar att 
alla alltid får partner via vår partnerförmedling.
 Varje morgon kommer en nyhetsbulletin 
med nyheter, reportage, resultat och mycket 
mer som förknippas med Bridgefestivalen.
 Våra bokningssystem ligger öppna och först 
till kvarn garanteras i vanlig ordning plats.
 Mer information hittar du på  
www.svenskbridge.se.

Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! 
2008 
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Jubileumstisdag
Tisdagen den 29 juli firar vi tillsammans födelse-

dagsbarnet Svensk Bridge vid Festivalen i Örebro. 

Då anordnas jubileumstävlingar med lite extra 

guldkant för alla. Det blir handikapp-, brons-, och 

silvertävling samt en individuell stormästarträff 

med guldpoäng. Dagen avslutas med en spra-

kande jubileumsbankett.

JUBILEUMSPROGRAM

09.00 Stormästarträff
10.00 Chairman’s Cup
 Kvartsfinaler
10.00-13.10  Jubileums MKO 
10.00-13.30  Jubileumsbrons 
14.00  Jubileumssilver 
14.30-17.40  Jubileums MKO 
14.30-18.00  Jubileumsbrons 2
 Handikapptävling
19.30  Jubileumsbankett 
 med uppträdande 
 och dans

Jubileumssimultan
För att fira förbundets 75-årsju-
bileum arrangeras 8-9 november 
en simultantävling utöver det 
vanliga, med spel om förhöjd 
guldpoäng och en sammanlagd 
prissumma om hela 222.000 kr. 
 Tävlingarna arrangeras i sam-
verkan med Casino Cosmopol 
i Sundsvall, Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Spelplatsen är 
Casino Cosmopol i Sundsvall 
och Malmö, medan lokal inte 
är helt klar i Stockholm och 
Göteborg.
 Maximalt 52 par erbjuds plats 
på varje spelort. Först till kvarn...

Stormästarträff
Stormästare har möjlighet att 
delta i en individuell guldtäv-
ling (förhöjt guld) den 29 juli. 
Startkostnad är 500 kr per 
spelare och 60% går tillbaka som 
priser. Vid överteckning erbjuds 
de 64 med flest inregistrerade mp 
att få spela. Officiellt mp-inne-
hav per den 25 juni 2008 gäller. 
Anmälan ska ske senast den 25 
juni via Spader. 

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

F Ö R B U N D E T  7 5  Å R  J U B I L E U M S T I S D A G

Martin Stenmarck. 
Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX
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Jubileumssponsor
Med anledning av 75-årsjubileet 
vill förbundet ge företag och 
privatpersoner möjlighet att bli 
jubileumssponsor – och därige-
nom stödja bridgen. 
Sponsorskapet gäller 2008 och 
kostar 1 933 kronor. Hela nettot 
går till juniorbridgen.
Detta får man som sponsor:
•  2 biljetter till jubileumsfesten i 
Örebro alternativt fyra frispels-
biljetter till valfri bronstävling 
under festivalen
• Ett diplom som visar stödet till 
svensk bridge
• Exklusivt  kortleksetui 
• Företagets/personens namn i 
samtliga festivalbulletiner
• Omnämnande i Bridge
•  Företagets/personens namn 
på hemsidan där vi presenterar 
”1933-klubben”

FÖRSTÄRK KLUBBKASSAN!

För varje sponsor som förmed-
las av en klubb går 500 kronor 
tillbaka till klubben. Notera på 
anmälningsblanketten vilken 
klubb som förmedlat spons-
ringen så sätts 500 kronor in på 
klubbens ruterkonto så snart 
betalning erhållits. Anmälan sker 
på separat anmälningsblankett 
eller genom insättning på för-
bundets PG-konto 25 10 42 - 8.

Mer information på 
www.svenskbridge.se           

F Ö R B U N D E T  7 5  Å R  J U B I L E U M S S P O N S O R

Jubileumsbankett
Jubileumsbanketten i Conventum sparkar igång 

kl 19.30 den 29 juli.

SUNE FAGERS JUBILEUMSMENY

Välkomstdrink Mousserande vin
Förrätt Skaldjursbakelse med örtig 
 sallad, citrus och kapriscreme
Varmrätt  Dijonmarinerat ugnsbakat 
 majskycklingbröst med 
 cognacsreduktion, 
 marinerad bönsallad 
 och västerbotten-
  kryddad potatiskaka
Efterrätt Chokladmousse

Lättöl, vatten och kaffe ingår. 
Vin, starköl och avec fi nns att köpa.

UNDERHÅLLNING

• Martin Stenmarck
• Peter Flack
• Broberg Band, 
   som även spelar till dansen

KOSTNAD

För allt detta betalar medlemmar 
endast 200 kr och medföljande, som 
inte är medlem betalar 300 kr, förut-
satt att inbetalningen görs före den
15 juni till PG 25 10 42-8. Anmälan
sker genom betalning. 
 Kom ihåg att ange namn och MID-
nummer. 
 Efter den 15 juni säljs festbiljetterna 
för 280 kr till medlemmar och 380 kr 
för medföljande som inte är medlem.
Biljetter hämtas i informations-
disken under Bridgefestivalen.

FRÅGOR

Kontakta Sune Fager om ni har några 
frågor. E-post: sune.fager@lm.se eller 
telefon 070-314 17 30.

Jubileumssponsorer
Transearly, Gävle
Riksbyggen, Helsingborg
pdmAkuten, Hedemora
FAB Kronosund, Helsingborg
Bridgeservice Göteborg
Anonym
Jan Kamras
Ingerun Syrén-Sjösvärd
Bridgeliv i Stockholm
Sivelinds Kontor AB
Juristfi rman G Andersson & Co KB 
Altran Technologies Sweden AB &
Andreas Winge
Peter Backlund DB2-Konsult AB
Byggebo AB
Björn Forsberg
Bridgeskolan
TopBridge
Arne Larsson, Pia Andersson
Christer Swensson
Olle Axne
Jonas Engström
Göran Wengler
HH-ferries
LOKALDELEN
Syrén Software AB
Synective AB
Klimatteknik 
Lag Helge, Gävle BK
Reprostugan
Per Wengler
Rune Björk Invest AB 
Anlaisen Städ AB 
Owe Larsson Borr AB 
WG Isolering AB 
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J U N I O R E R  J N M

Inför sista matchen ledde Norge med 
4,5 VP. Norge mötte där Sverige 
medan Danmark tog sig an Finland. I 
halvtid hade Danmark hämtat in fyra 
poäng av Norges försprång och när 
man till slut vann sin match med 25-4, 
samtidigt som Sverige spelade 16-14 
mot Norge, var kampen över.
 Danmark vann till slut med betryg-
gande sju VP:s marginal till Norge 
och hela 16 VP före det svenska laget 
på bronsplats. 
 Sverige spelade bort guldchansen i 
matchen mot Island (13–17), men till 
svenskarnas försvar ska sägas, att det 
dök upp en del klurliga lägen. Skulle 
du t ex som Nord agerat i ozon mot 
zon med följande kort:

™ E K 5   © K 10 7 6 5 4   ® K   ß D 5 3

SYD VÄST NORD ÖST
Sverige Island Sverige Island 

   3 ™
pass 3 NT ?

Öst har troligen sju spader med 
dam-knekt i topp och möjligen någon 
sidogubbe, för att orka med en trelä-
gesspärr i zonen. Vad kan Väst ha för 

Dansk dynamit starkast i JNM

Gabríel Gíslason från Island.

kort? Tja, någon spaderanpassning 
verkar inte finnas, med tanke på att 
du själv sitter med E-K-5 i färgen, och 
inte heller kan sangbudet baserats på 
hjärterlängd. Ergo: Väst har bra lågfär-
ger och en stark hand, kanske nåt som:

™ –   © E D 3   ® E D kn 9 8 6   ß E kn 10 4

Björn Thalén på Nords plats räknade 
med att det skulle vara utsiktslöst att 
bjuda 4© och hoppades istället på 
att Nord-Syds gemensamma värden 
skulle räcka för att hinna odla straffen 
i hjärter mot 3 sang, så han passade. 
 Ack, vad han bedrog sig. Given:

SYD VÄST NORD ÖST
Erik Gabríel Björn Óttar Ingi 
Fryklund Gíslason Thalén Oddsson 

   3 ™ !
pass 3 NT !! pass pass
pass
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™ D 10 9 4 3 2
© kn
® D 10 8 2
ß 8 6

™ kn 6
© E 9 3
® kn 9 5 4
ß kn 10 7 4

™ 8 7
© D 8 2
® E 7 6 3
ß E K 9 2

™ E K 5
© K 10 7 6 5 4
® K
ß D 5 3

Giv: Öst
Zon: Öst-Väst

TEXT: PETER VENTURA KARLBO  FOTO: PETER VENTURA KARLBO & CARINA WESTLIN BOLLNÄS

Under påskhelgen spelades juniorbridge på Scandic Väst i Örebro. 

Nio lag i tre klasser deltog i de Nordiska mästerskapen och tre lag 

hade inför sista halvlek chansen att erövra NM-titeln.

Óttar Ingi Oddsson hade spärröppnat 
galet offensivt och näste isländske 
hjälte, Gabríel Gíslason, tog fram den 
stora målarlådan och tryckte heroiskt 
in 3 sang.
 Valde du att dubbla 3 sang? Det 
hade varit en lönsam affär, för med 
korrekt försvar går 3 sang åtta (!) 
straff, till den nätta taxan av 2300.  
Den isländske spelföraren lyckades 
dock få ihop två stick. Sju odubblade 
straff i zonen för –700 hade ändå 
kunnat vara en bra affär för islän-
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Det var glada danska miner efter segern i juniorernas NM. Fr v: Jonas Houmøller, Martin Schaltz, Lars K Nielsen,  

coach Henrik Røn och Anne-Sofie Houlberg.

ningarna, eftersom 6© är läggspel för 

Nord-Syd, vilket ger +980. När det 
isländska paret, som satt Nord-Syd 
vid det andra bordet, stannade i 4©, 
genererade brickan 6 underhållade 
imp till det blå-gula laget.

PASS ELLER DUBBELT?

Vi ger dig ett nytt läge, så får vi se om 
du agerar denna gång mot samma par:

™ D 6 4 3   © E D 10 5   ® 10 4 3   ß 8 6

Med alla i zonen öppnar motstånda-
ren till vänster med 1® och två pass 
följer. Om man inte anser sig ha för 
svaga kort för att agera, är det balanse-
ringsdubblingen som står närmast till 
hands. Pass eller dubbelt?
 Erik Fryklund är ingen fegskit, 
men det fick han äta upp, för när han 
balanserade med dubbelt tog budgiv-
ningen fart.

SYD VÄST NORD ÖST
Erik Gabríel Björn Óttar Ingi 
Fryklund Gíslason Thalén Oddsson 

 1 ® pass pass
D 3 ® 3 © 3 NT
pass pass pass

N
Ö

S

V

™ 8 5 2
© K 9
® D 9 2
ß kn 9 4 3 2

™ E K 7
© 8
® E K 8 7 6 5
ß E D 7

™ D 6 4 3
© E D 10 5
® 10 4 3
ß 8 6

™ kn 10 9
© kn 7 6 4 3 2
® kn
ß K 10 5

Giv: Väst
Zon: Alla

Med Öst som spelförare var hjärter-
kungen skyddad och därmed hem-
gången säkrad, med sex ruterstick, 
klöveress och ess-kung i spader.

FLICKLAG OCH U20

Bara de fem nationernas äldsta lag 

spelade om NM-titeln. Fyra juniorlag 
deltog utom tävlan om NM-titeln, 
däribland ett svenskt flicklag och ett 
svenskt lag med spelare upp till 20 år. 
Landslagskaptenerna Tobias Törn-
qvist och Roger Wiklund är duktiga 
på att ge nya talanger chansen. I vårt 
U20-lag debuterade tvillingarna Ola 
och Mikael Rimstedt, födda 1995! Sto-
rasyster Cecilia och örebrosyskonen 
Ida och Mikael Grönkvist komplette-
rade laget. De gjorde en klart godkänd 
insats och skred in på plats sex, före 
både Islands och Finlands U25-lag. 
 Flicklaget, med kvartetten Emma 
Sjöberg, Sandra Rimstedt, Ulrika 
Lindström och Moa Petersen, gjorde 
också en resultatmässigt utmärkt 
insats och slutade fyra i totaltabellen. 
 I mötet med det danska vinnarlaget 
hittade Mikael Grönkvist i U20 en fin 
spelföring. >



    BR IDG E  APR I L  20 0 816

J U N I O R E R  J N M

N
Ö

S

V

™ 10 7 5 3
© 6 3
® E 4 3 2
ß K 10 7

™ D kn 8 6 4
© D 8 5 4
® 5
ß kn 3 2

™ K 9 2
© K 7
® kn 10 8 7
ß E D 9 5

™ E
© E kn 10 9 2
® K D 9 6
ß 8 6 4

Giv: Väst
Zon: Ingen

I par med Mikael Rimstedt hivade 
Grönkvistar’n det svenska paret upp 
till 6® och hade nu att klara uppgiften 
som spelförare på Syds plats.
 Väst spelade ut en spader till bor-
dets ess. Bordets trumfkung fick vinna 
stick två och ruter till knekt stod 
också. 

DAGS ATT BYTA FOT

Den elaka trumfsitsen uppdagades, så 
Micke bytte fot och inkasserade nu 
spaderkung med klöversakning, hjär-
terkung och slog en lyckad hjärter-
mask med nian. Klöver till dam gick 
också bra, så nu hämtades klöveress 
hem och en klöver stals på bordet. 
 Efter hjärterstöld på handen och 
spaderstöld på bordet var läget föl-
jande, med träkarlen inne:

N
Ö

S

V

™ –
© –
® E 4
ß –

™ kn
© D
® –
ß –

™ –
© –
® 10
ß 9

™ –
© E kn
® –
ß –

När hjärteresset spelades från bordet 
ger trumftian stick en passent; stjäl 
Öst lågt vinner spelföraren sticket 
med trumftian och stjäl Öst högt 
sakas klövernio istället. Vajert!
 I svenskmötet mellan U20 och U25 
plockade Ida Grönkvist upp följande 
hand:

™ 8   © K 5 4   ® E D 10 9 5 4 2   ß kn 5

Hon öppnade med 3® i första hand i 
rött mot grönt. Budgivningen fort-
satte:

SYD VÄST NORD ÖST 
 Cecilia  Ida 
 Rimstedt  Grönkvist

   3 ®
pass 3 ™ pass 3 NT
pass 4 © pass ?

Ida hittade nu att slaminvitera med 
5© och Cecilia lade på sexan. Det var 
lyckat, när given var denna:

SYD VÄST NORD ÖST 
 Cecilia  Ida 
 Rimstedt  Grönkvist

   3 ®
pass 3 ™ pass 3 NT
pass 4 © pass 5 ©
pass 6 © pass pass
pass

N
Ö

S

V

™ 8
© K 5 4
® E D 10 9 5 4 2
ß kn 5

™ E K kn 9 6 3
© E D 10 8 6
® 8 6
ß –

™ 10 5 4
© 9 7 3
® kn 7 3
ß E K 3 2

™ D 7 2
© kn 2
® K
ß D 10 9 8 7 6 4

Giv: Öst
Zon: Öst-Väst

Som sig bör under ett mästerskap 
erbjöds läsarna varje morgon en bul-
letin innehållande brickor, roliga hän-
delser och allmän information. I den 
beklagade sig Bertil G Johnson, över 
bristande kunskaper hos juniorerna i 
ämnet kortbehandling.
 Kontraktet var 3 sang av Öst utan 
motbudgivning.

Mikael Rimstedt klämde sig före
syrran i butlerlistan.

Björn Thalén tog in sju odubblade 
zonstraffar.

Erik Fryklund valde dubbelt  
före pass.

>

>
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 TABELLER & BUTLER

NM FÖR JUNIORER 2008
Danmark U25 ............................. 98
Norge U25 .................................. 91
Sverige U25 ................................. 82
Island U25 ................................... 61
Finland U25 ................................ 47

TABELL – ALLA MOT ALLA
Norge U25 ................................ 176
Danmark U25 ........................... 173
Sverige U25 ............................... 157
Sverige Girls .............................. 146
Danmark U20 ........................... 143
Sverige U20 ............................... 128
Island U25 ................................. 111
Finland U25 ................................ 98
Danmark Girls ............................ 86

BUTLER
1) Jonas  Houmøller - Martin  Schaltz,
 U25 Danmark ...............................+1,34
2)   Espen  Lindqvist - Erik  Berg,  
 U 25 Norge ...................................+1,27  
3) Dennis  Bilde - Emil  Jepsen, 
 U20 Danmark ...............................+0,67
4) Allan  Livgård - Petter  Eide, 
 U25 Norge ....................................+0,50
5) Björn Thalén - Erik Fryklund, 
 U25 Sverige ...................................+0,32
6) Sandra Rimstedt - Emma Sjöberg, 
 Girls Sverige ..................................+0,30
7) Lars  K Nielsen - Anne-Sofie Houlberg, 
 U25 Danmark ...............................+0,29
8) Karl Asplund - Eric Arvidsson, 
 U25 Sverige ...................................+0,23
9) Mikael Rimstedt,
 U20 Sverige ...................................+0,06
10) Cecilia Rimstedt, 
 U20 Sverige .................................. – 0,05
11) Moa Petersen - Ulrika Lindström, 
 Girls Sverige ................................. – 0,07
12) Mikael Grönkvist, 
 U20 Sverige .................................. – 0,12
13)  Ola Rimstedt,
 U20 Sverige .................................. – 0,31
14) Óttar  Ingi Oddsson - Gabríel  Gíslason, 
 U25 Island .................................... – 0,40
15) Inda Hrönn Björnsdóttir-Jóhann Sigurðarson, 
 U25 Island .................................... – 0,40
16) Ida Grönkvist, 
 U20 Sverige .................................  – 0,43  
17) Juuso  Fagerlund - Vesa  Fagerlund, 
 U25 Finland ................................. – 0,45
18) Anna Christa  Ege - Amalie Koch-Palmund, 
 U20 Danmark .............................. – 0,60

Silver till Norge genom Erik Berg, Allan Livgard, Espen Lindqvist och Petter Eide.

Svenska bronsgrabbar. Fr v: Coach Tobias Törnqvist, Karl Asplund, Eric Arvidsson, 
Björn Thalén och Erik Fryklund.

Örebrosyskonen Ida och Mikael Grönkvist.
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Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2008, med utgivning i slutet av maj, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2008. 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 2007 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

N
Ö

S

V

™ E 4 3
© 9 6
® E kn 9 3 2
ß 9 5 4

™ K 7
© E K 10 3
® K 8 7
ß E kn 3 2

™ kn 9 6 5
© D kn 7 5
® 10 5
ß K 10 6

™ D 10 8 2
© 8 4 2
® D 6 4
ß D 8 7

Giv: Nord
Zon: Öst-Väst

Given är ju som hämtad ur läroboken. 
Efter ett högfärgsutspel finns fem 
sidostick och därmed är det bara att 
safetyspela rutern för fyra stick. Hur? 
Esset och en hacka till åttan, om Syd 
bekänner lågt.
 Safetyspel står inte högt i kurs på 
Island, för Inda Hrönn Björnsdottir 
lade ner ruterkungen och slog ruter-
masken för ett stick mer än kursbo-
ken.
 Vi avslutar med ett vackert utspel, 

signerat Björn Thalén i mötet med det 
yngre svensklaget.

™ E 9 3 2   © K 9 6 5   ® 7 6 4 3   ß 2

SYD VÄST NORD ÖST
 1 ß* pass 1 ®
pass 2 ®* pass 4 ®
pass 5 ß* pass pass
pass

Klöveröppningen var modell bästa 
lågfärg och 2® lovade ruterstöd samt 
förnekade någon fyrkorts högfärg. 4® 
var slaminvit och på kontrollbudet 5ß 
passade Öst överraskande.
 Vad spelar du ut?
 Då Öst-Väst visat minst åtta ruter 
tillsammans, försökte Björn med sin 
högsta ruter, för att indikera en spa-
derentré. Han blev rikligt belönad, när 
sitsen var denna:

N
Ö

S

V

™ K kn
© E 8
® D 10 9 5 2
ß E D 9 6

™ 8 7
© D 2
® E K kn 8
ß K 10 7 5 3

™ D 10 6 5 4
© kn 10 7 4 3
® –
ß kn 8 4

™ E 9 3 2
© K 9 6 5
® 7 6 4 3
ß 2

Giv: Väst
Zon: Nord-Syd

Erik Fryklund kunde stjäla utspelet, 
vända i spader till esset och få en 
andra ruterstöld för en straff. 
 5® går däremot inte att straffa.
 På butlerlistan var Björn Thalén 
och Erik Fryklund bästa svenska par, 
på sjätte plats, dock med beskedliga 
+0,32 imp per bricka. Noterbart är 
också att Mikael Rimstedt hamnade 
på plus och placeringen före storasys-
ter, tillika världsmästarinnan, Cecilia. 
Snyggt jobbat!

>

>


