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Inbjudan 
Nordic Junior Pair Championship / Nordic Junior Camp

16 - 20 april 2014

Svenska Bridgeförbundet och 
Nordiska Bridgeunionen inbjuder härmed till JNM Par 

och Nordiskt Juniorläger 2014

16/4 20.00 Junior Camp, tävlingar
17/4  09.00 Junior Camp, tävlingar
18/4 09.00 Junior Camp, tävlingar, föreläsningar  
 20.00 24 brickor avslutning Camp/
  Uppladdning inför JNM Par
19/4 09.00 JNM Par startar
20/4 09.00 JNM Par fortsätter
 18.30 Avslutning, prisutdelning

Program

Örebro
Stockholm

Göteborg

Köpenhamn

Oslo

Arrangemanget 
kommer att vara 

i Örebro
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D I S C I P L I N N Ä M N D E N  Ä R E N D E N

Disciplinnämnden  
informerar 
TEXT: PER-OLA CULLIN, STOCKHOLM

Disciplinnämnden (DN) handlägger disciplinära frågor.  
Den utses av SBF:s styrelse. I detta och nästa nummer  
följer en sammanfattning av de senaste ärendena.

OTILLBÖRLIGT UPPTRÄDANDE MOT  
FUNKTIONÄR (DN 1201)

Anmälan: B är ordförande för X-
klubben. Han har haft problem med 
A, som tidigare har varit medlem i 
klubben. A ringer ibland hem till 
honom flera gånger per kväll. A har 
även ringt till hans fru när han var på 
klubben. A undrade då hur hon kunde 
var tillsammans med en som är schi-
zofren. I samband med en kurs bytte 
A klubb. Sedan dess har A ringt till 
honom varje gång han är full. A talar 
om hur dum i huvudet han är och hur 
dålig han är som ordförande. Han har 
talat om för A, att han inte vill ha fler 
samtal från honom, men det har inte 
hjälpt. Det sista samtalet kom den  
2 februari 2012.
 Utredning: A har yttrat sig och 
därvid anfört i huvudsak följande. 
Han har aldrig ringt till B och sagt 
att han är schizofren. Det stora pro-
blemet är att B och han inte kommer 
överens. Han slutade därför på X-
klubben. Han har sagt att B inte klarar 
jobbet som ordförande. Det har två 
gånger försvunnit saker från klubben, 
en dator och 2 000 kr. Han har inte 
haft kontakt med B sedan mars 2010. 
 Någon dag efter att DN kontaktat 
A med anledning av anmälan, har B 
inkommit med en skrivelse, där han 

uppgett att A har ringt honom med 
anledning av anmälan och var arg och 
undrade vad han sysslade med. 
 B:s fru, C, har i telefonsamtal med 
Roger Wiklund förklarat att hon fått 
en hel del otrevliga samtal från A 
samt att de vid något tillfälle dragit 
ur telefonjacket, då samtalen fortsatte 
komma efter midnatt.
 Enligt Roger Wiklund har A i tele-
fonsamtal med honom, på frågan om 
han ringde samtalen till B på dag- el-
ler kvällstid, förklarat att det var på 
kvällen. A har bestritt att han lämnat 
sådan uppgift.
 Bedömning: För att ett visst agerande 
ska kunna ligga till grund för discipli-
när bestraffning måste krävas att man 
av den samlade utredningen med stor 
säkerhet kan säga att det påstådda age-
randet faktiskt har ägt rum.
 Det agerande som B nu har lagt A 

till last torde utgöra brottslig gärning 
(i.e. ofredande enl. 4 kap. 7 § Brotts-
balken). Vid bedömningen av B:s tro-
värdighet måste därför viss betydelse 
tillmätas det faktum att han, om han 
ljuger, själv skulle göra sig skyldig till 
brott (i.e. förtal enl. 5 kap. 1 § Brotts-
balken).
 C är gift med B, varför viss försik-
tighet är påkallad vid bedömningen 
av bevisvärdet av hennes utsaga. Med 
detta sagt kan dock konstateras att vad 
hon har berättat ger stöd åt uppgif-
terna i anmälan.
 Det saknas anledning att ifråga-
sätta Roger Wiklunds uppgifter om 
att A, på en direkt fråga därom, har 
förklarat att han ringde samtalen till B 
på kvällstid. Detta ger ett starkt stöd 
åt uppgifterna i anmälan. Vidare har 
genom A:s svar blivit tydligt att han 
hyser aversion mot B.
 Sammantaget finner Disciplinnämn-
den att den samlade utredningen med-
ger att uppgifterna i anmälan läggs till 
grund för bedömningen i ärendet.
 Med varning eller avstängning be-
straffas den, som med anledning av 
något som under uppdrag förekom-
mit, uppträtt otillbörligt mot funktio-
när, § 14.3e i SBF:s stadgar.
 A har ringt ett stort antal oönskade 
telefonsamtal hem till B med anled-
ning av dennes roll som ordförande i 
X-klubben. I samtalen har han uttalat 
sig nedlåtande om B. Han har även, 
vilket är särskilt försvårande, ringt 
till B:s fru, när B inte varit hemma, 
och uttalat sig nedlåtande om honom. 
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Som DN har konstaterat ovan har A 
agerat otillbörligt mot B på ett sätt 
som t.o.m. torde vara straffbart som 
ofredande enligt brottsbalken. Förse-
elserna motiverar en avstängning. På 
grund av att DN (ordföranden) har 
dragit ut på handläggningen under ett 
drygt år kan det dock inte anses rim-
ligt att nu stänga av A. Påföljden ska 
därför stanna vid en varning.
 Beslut: A åläggs en varning.
 I Disciplinnämndens handlägg-
ning av detta ärende har deltagit Börje 
Dahlberg (skiljaktig), Jan Lagerman 
och Per-Ola Cullin. Börje Dahlberg 
är skiljaktig beträffande påföljden och 
anför följande. A är inte tidigare dömd 
av DN. Påföljden ska redan av det 
skälet stanna vid en varning.

OTILLBÖRLIGT UPPTRÄDANDE MOT 

FUNKTIONÄR (DN 1202)

Anmälan: B har i anmälan gjort gäl-
lande i huvudsak följande. A spelade 
den 21 december 2011 partävling i 
Enköpings Bridgesällskaps regi. En 
motspelare följde inte färg men upp-
täckte detta innan nästa spel påbörjats. 
Motspelaren förvägrades att rätta till 
felet eftersom A dömde vid bordet att 
denne gjort en revoke. Efter rondens 
slut tillkallades B av spelledaren C. C 
kände sig osäker och bad B, som har 
TL steg 2-kompetens,  att döma. A 
protesterade högljutt över att inte få 
tillgodoräkna sig stick för motspela-
rens ”revoke”. B försökte lugna ned 
honom och hade lagboken med sig 
för att i klartext visa vad som gällde. 
Han reste sig och skrek att han kunde 
reglerna, att han visste att han hade 
rätt och att det var en revoke. Det gick 
inte att föra ett samtal med honom 
och hans uppträdande var helt oaccep-
tabelt i en bridgelokal under tävling. 
En stund senare togs frågan upp på 
nytt om att felaktigheten skulle kor-

rigeras men med samma resultat. A 
skrek att han ”sket i vilket”. Resultatet 
korrigerades inte utifrån A:s uppträ-
dande.  
 B har vidare påtalat att detta inte är 
det första felsteget av A, och därvid 
hänvisat till styrelseprotokoll av den 
8 januari 2012 och en skriftlig varning 
från klubben från år 2007.
  Utredningen: Av det åberopade sty-
relseprotokollet framgår i huvudsak 
följande. A har tills vidare avstängts 
från rätten att använda jourspelare 
eftersom han den 27 december 2011 
har vägrat att spela med anvisad jour-
spelare.
 Av den skriftliga varningen från år 
2007 framgår i huvudsak följande. A, 
som tidigare varnats av styrelsen, var-
nas för oacceptabelt uppträdande. Ef-
ter en singeltävling hörde flera spelare 
av sig angående A:s uppträdande, och 
en medlem vågade inte gå till spelkväl-
lar på grund A.
 A har i svarsyttrande i huvudsak 
uppehållit sig vid den påstådda revo-
ken, och i sak vidgått att han uttryckt 
sin frustration över tävlingsledarens 
agerande. Han har bestritt att han 
hotat någon spelare i samband med 
varningen år 2007. 
  Bedömning. B:s beskrivning av A:s 
agerande gentemot henne i samband 
med att hon dömde, har inte bestritts 
av A. Tvärtom har A vidgått att han 
vid tillfället uttryckt  sin frustration. 
Uppgifterna i anmälan ska därför 
läggas till grund för bedömningen i 
ärendet.
 Med varning eller avstängning 
bestraffas den som under tävling 
uppträtt förolämpande eller otillbör-
ligt mot funktionär, se 14 § punkt 3e 
SBF:s stadgar. 
 A har under tävling uppträtt 
förolämpande och otillbörligt mot 
funktionär. Det är ett ofog, och ett 

problem för tävlingsbridgen, att 
bridgespelare inte kan acceptera täv-
lingsledarens domslut, utan att bli 
förbannade och dessutom ge uttryck 
för det på plats. A:s överträdelse är 
dock inte sådan att den i sig motiverar 
att han, som inte tidigare har medde-
lats varning av DN, ska stängas av viss 
tid. Frågan blir då huruvida vad som 
framkommit om A:s tidigare agerande 
hos Enköpings Bridgesällskap är av 
sådan beskaffenhet att avstängning nu 
ändå bör beslutas.
 När det gäller A:s vägran att spela 
med anvisad partner inom ramen för 
jourspelarverksamhet den 27 decem-
ber 2011, konstaterar DN, att ageran-
det inte utgör en överträdelse av ett 
slag som DN har att beakta. Sådana 
frågor får istället, vilket också skett i 
detta fall genom avstängning, lösas ef-
ter vad klubben finner lämpligt.
 När det gäller A:s agerande vid en 
singeltävling år 2007, konstaterar DN, 
som i och för sig inte finner  skäl att 
ifrågasätta att A vid den tävlingen har 
betett sig klart olämpligt, att stor för-
siktighet måste iakttas med att beakta 
händelser som inte varit föremål för 
DN:s prövning. Därtill ligger händel-
sen fyra-fem år tillbaka i tiden. Påfölj-
den ska därför stanna vid en varning.
 Beslut: A åläggs en varning. 
 I Disciplinnämndens handläggning 
av detta ärende har deltagit Ingemar 
Borg, Vidar Wahlestedt och Per-Ola 
Cullin. Beslutet är enhälligt.
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LÖSNING PROBLEM 1

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

Nisse betalade vadet eftersom han 
accepterade att 4s inte gick hem efter 
fyra gånger hjärter, när Syd sakade 
två ruter på tredje och fjärde hjärter-
ronden.
 Läget hade blivit:

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

Väst kunde saka en ruter när han stal 
den fjärde hjärtern på bordet, men vad 
skulle han göra med den sista ruter-
hackan?

 Försök med fem gånger trumf. Nord 
måste saka något på spaderfemman.

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

Lägger han en klöver spelar du ruter 
till esset och stjäl klöver, som fäller es-
set. Gör han sig av med en ruter tar du 
ut E-K, stjäl klöver och inkasserar din 
stora rutertia.
 Berätta inte för Nisse…

LÖSNING PROBLEM 2

Hur spelar man 52 med klöverkung i 
utspel?

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

Ett utomordentligt spelsätt är att ta 
för klöveress, trumfa ut och stjäla 
klövern. Fortsätt med spaderess, spa-
derkung (om Nord bekänner, annars 
hacka). Trumf till handen och spader 
mot knekten. Om Syd har D-10-x-x i 
spader och slår ifrån sig med spader-
dam, så stjäl du och spelar hjärter mot 
damen och maskar sedan med tian om 
Syd tar för kungen och spelar tillbaka 
hjärter. Spaderdam hos Nord, spader-
dam singel, andra, tredje, femte eller 
sjätte hos Syd, någon av klöverhon-
nörerna rätt. Det blir en jättelik hem-
gångschans, men….

 … ännu bättre är det att ta för klö-
veress, trumfa ut, spela ess och kung 
i spader och om ingen dam fallit fort-
sätta med bordets klöverhacka och 
saka handens spader. Nu ger alla vän-
dor ett elfte stick; spader från Nord 
täcker man, spader från Syd sakar man 
hjärter på och med hjärtervända från 
någon får man två stick i den färgen. 
Ett hundraprocentigt spelsätt med 
andra ord.

LÖSNING PROBLEM 3

Budgivningen gick:

SyD	 väSt	 norD	 öSt
	 pass 1s 2NT
D 32 4s pass 
pass pass

Lite svårare... Lösningar

Bridgeresor
med ReDubbel Trivsel

  Kroatien  Arr: Apollo
    Maj 2014. Fullbokad (reservlista finns).

  Turkiet  (Alanya) Arr: VING
    13–27/9 2014

  Turkiet  (Kemer) Arr: VING
    Okt 2014. Fullbokad (reservlista finns).

  Gran Canaria 
    (Puerto Rico) Arr: VING
    12–26/11 2014 och 26/11–9/12 2014

F-skattebevis, Klubb i FSB, Ruter,
Bronspoäng, Bridgemate, Givsamlingar

   Lisbeth och Claes Engdahl    
0455 – 155 22 el. 0708 – 97 11 28
Mail: rdtrivselbridge@telia.com

Hemsida: www.rdtrivselbridge.se
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Nord stal den andra klövern och 
fortsatte med ess, kung och hacka i 
spader. Öst bekände med spadertre 
och sakade en klöver och ruteråtta. 
Bordet gör sig av med en klöver och 
en hjärter.
 Två frågor alltså.
 Kan du straffa kontraktet? 
 Kunde Nord ha spelat bättre?
 Om Nord har hjärterdam har för-
svaret ingen chans. Hela sitsen borde 
vara (när Öst uddamarkerat rutern). 

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

När du kommer in i trumf måste du 
vända med hjärter ena gången och 
ruter den andra (eller tvärtom), 
Nord kan inte bli av med den sista 
hjärterhackan. 
 Med hjärtervända båda gångerna 
blir Syd skvisad i lågfärgerna.
 Skulle du ta ut din sista trumf 
innan du vänder med ruter så blir Syd 
gardskvisad. (Nord tar för ruterdam 
och -ess, sakar hjärter, stjäl en klöver 
och spelar sin sista trumf.)

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

Öst måste lägga en hjärter och hoppas 
att du har kn-10 i hjärter. Din knekt 
blir utmaskad.
 Kunde Nord ha klarat sig bättre? 
 Javisst. 
 Borde han ha gjort det? Kanske.
Han vet att Öst har högst tre hög-
färgskort. Efter spaderess spelar man 
hjärteress och hjärter till kungen. Om 
Öst stjäl kan man senare ta en hjärter-
stöld på bordet och behöver inte ens 
slå rutermasken. När han bekänner 
två gånger i hjärter, stjäl man klöver, 
maskar i ruter, sakar en hjärter på 
ruteress, stjäl ruter och slår ifrån sig 
med hjärter.
 Väst kommer in och måste spela 
trumf från D-kn 9. Nords K-10-6 ger 
två stick och hemgång.
 Med rutervända i stick två hade Öst 
blivit hjälte och Nord chanslös. Men 
hur ursäkta sig om Nord har 7-4-0-2?

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

w BRIDGERESOR - erbjudande för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet
ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som ger alla medlemmar ett förmånligare pris.
Ert värdpar Britt och Christer Cedergren står för omtanke och kvalité på våra bridgeresor. Vår erfarne bridgeledare Christer Cedergren ord-
nar bridgespel under resorna som i kombination med våra lokala guiders unika kunskap ger er en extra innehållsrik bridge- och kulturresa.

9 - 12 Maj:       London 5 dagar - bridgespel på Young Chelsea, fotboll och musikal.
2 - 11 Nov:      Omtyckta Malta & Gozo 10 dgr

Lissabon - den vita staden  7 dagar - ny resa 2014!

Möt våren i Lissabon - känd för sitt vackra ljus, pittoreska gränder och sin intressanta historia. 
Isabel Höckert visar sin hemstad på ett inspirerande och kunnigt sätt. Vi smakar på portugi-
siska specialiteter, bor centralt på hotell Mundial samt gör en utfärd till Blå Kusten.  
RABATT: 600 KR. PRIS MEDLEM: 10 590 KR (ord pris: 11 190 kr) 28/3 - 3/4 2014
I priset ingår: Flygresa Stockholm - Lissabon t/r  •  Svensk reseledare och guide •  Del i dubbelrum 6 nätter med 
frukost på 4* hotell •  2 middagar & 1 lunch • Stadsrundtur med kaffe •  Utfärd Costa Azul  • Bridgeledares tjänster 
(bordsavgift tillkommer) • Besök enligt program.

Bokning: 08-94 40 40   www.reseskaparna.se
AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor

För mer information om bridge: Christer Cedergren • 0171- 377 69 • www.kopensol.nu

Flodkryssning Moskva - Astrachan 14 dagar - ny resa 2014!

Enkelt och tryggt följer du med på en spännande, annorlunda resa österut. Vi startar vårt även-
tyr i Moskva och gör strandhugg i några av Rysslands äldsta städer som Jaroslavl och Kost-
roma, Nizjnij Novgorod, Samara, Saratov, Volgograd och Tatarstans huvudstad Kazan. Vidare 
till Stalins befästa städer Samara och Volgograd mot Astrachan vid Kaspiska havet. De vackra 
miljöerna längs den gamla handelsvägen ger oss många nya intryck.
RABATT: 500 KR. PRIS MEDLEM: 21 450 KR (ord pris: 21 950 kr) 23/9 - 6/10
I priset ingår: Svensktalande bridge- och reseledare •  Flyg  Stockholm -  Moskva t/r •  Flyg Astrachan - Moskva •  
Transfer  flygplats - fartyg t/r  •  Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck • Helpension från middag dag 1 till frukost 
dag 14 • Underhållning ombord  •  Alla utflykter beskrivna i program • Bridgeledares tjänster (bordsavgift tillkommer) 

Isabel Höckert

Svenskl bridge jan 2014.indd   1 2014-01-10   21:28:40



   BR IDG E  FEBRUAR I  20144 6

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

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

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

KORSORDET 1/2014

K
on
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so

n

Om du inte vill 

klippa sönder din 

tidning går det bra att 

kopiera denna sida! 

Lösningar skickas  

senast 10 mars till:  

Bridge,  

Villa Cicero,   

775 70 Krylbo.  

Mail:

bridge@svenskbridge.se

VÅGRÄTT
  2) A4 (9).
  8) Försona (5).
  9) Tre konungar tillhopa (7).
10) Noak (8).
12) Tjänare (4).
14) A4 (13).
17) Tar vi bridgespelare ibland, även  
 om vi inte är i sådan (4).
18) Kan ibland avslöja vem sådan   
 tillhör (8).
22) Överföring (7).
23) Lever livets glada dagar (5).
24) En sexa med ruter i, men ingen  
 beskedlig rutersexa (9).

LODRÄTT
  1) Har stjälpt månget kontrakt,   
 därför att spelföraren inte tagit 
 sig i akt (5).
  2) Försiggår i anslutning till kor (5).
  3) Så kan en höstdag vara, men det  
 lär klarna, ingen fara (8).
  4) Är vår måne har vi ju hört (13).  
  5) Flickan ovanpå (4).
  6) Kåk (7).
  7) Fast (7).
11) Firad syster, eller besjungen  
 höjdare (3).
13) A4 (8).
14) Avsnitt av den heliga skrift (7).
15) Något grönt på vårt bord (7).
16) Högsta kredit för företagsam flit (3).
19) Motståndare, kanske i annorlunda  
 partävling (5).
20) Så titulerad ädling som vi kanske  
 hört, och det låter som han inte
       är helt up to date (5).
21) Levande växt, som för en  
 sydeuropé låter levande (4).

KOMMENTARER TILL NÅGRA LÖSNINGAR
• Våg 1 – På kungsgården Alsnö på 
Adelsö i Mälaren stiftade Magnus 
Ladulås 1280 bl a en stadga som 
förbjöd våldgästning.              
• Våg 11 – Det är allt för sällan och 
för lite vi får se bridge i vår television. 
Det var nu länge sedan vi såg Anders 
Gernandt och ”Katt” i en instruktiv 
bridgekurs signerad Anders Wirgren. 
SVT, skärpning!
• Våg 27 –  I Offenbachs operett 
Sköna Helena förekommer berget 
Ida som ligger på Kreta alltså ett 
öberg. Öberg  är ju också namnet 
på företaget som länge  tillverkat 
varor i form av spelkort, alltså en 
kortvarorverksamhet.

VINNARE
Dessa fem får presentkort med posten:
• Kerstin Almkvist, Kungälv
• Rolf Holmér, Malmö
• Leif Håkansson, Höör
• Ronny Persson, Oxelösund
• Bo Windisch, Floda

KORSORDET

LÖSNING KORSORDET 5/2013

A L S N Ö N Ä T T O P P

L Y K T K E

B Y S S J A S T A N N

A T S V T Y I N

N R K Ö T A

S K Ö R D E A R B E T E

K U L N B O
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Som en klok man sa en gång: det är 
smartare att ha tur än att ha turen att 
vara smart. Men har du märkt, att 
duktiga bridgespelare också har turen 
på sin sida? Till och med när de är ute 
på hal is, brister som regel inte isen 
– för någon eller några griper in och 
räddar dagen!
 Justin Hackett från England har 
länge varit en av de bästa spelarna i 
världen. 1995, på vägen till guldet i 
junior-VM på Bali, vann han förtjänt 
priset för bästa spelföring. Oavsett 
hur briljant Justin var, hade hans reso-
nemang en svaghet, något som du får 
se, om du nogsamt läser vidare.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Justin

	 pass 13 pass 
1s pass 3s pass 
4s pass pass pass

Kontraktet var detsamma vid båda 
borden: 4s av Syd. Vid båda borden 
spelade Väst ut ruterkung, som fick 
behålla sticket. Väst fortsatte med 
ruterdam, som togs av träkarlens ess, 

något som godspelade Syds knekt. 
Detta betydde emellertid inte att ru-
tervändan varit någon favör, eftersom 
bordets ruterförlorare ändå kunde ha 
kastats på en klöverhonnör.
 Spelföraren spelade en spader till 
knekten, som Väst stack med esset för 
att fortsätta med en tredje ruter till 
Syds knekt. Två trumfronder senare 
stod båda spelförarna inför problemet 
att undgå två hjärterförlorare.
 Nya Zeelands Syd spelade tekniskt 
korrekt, då han spelade en hjärter till 
damen och en ny hjärter till bordets 
tia. Öst fick både på knekten och es-
set. Nästa giv.
 Justin Hackett valde emellertid en 
annan väg. Han spelade klöverknekt 
från bordet. Öst la lågt och Justin 
vann med handens ess och spelade 
därefter klöversex, som han stal med 
bordets sista trumf. Så – inför en 
häpen åskådarskara – begärde Justin 
hjärtertio från bordet… och lät den 
löpa, då Öst la sexan. Hjärtertio vann 
sticket – och kontraktet var hemma!
 Det hade inte hjälpt Öst att täcka 
tian med knekten, för Justin hade då 
vunnit sticket med damen och spelat 
en ny hjärter till nian, kungen och 
esset. Bordets hjärteråtta skulle sedan 
sörjt för det tionde sticket.
 Mina damer och herrar i juryn, ni 
sitter med alla bevisen. Kan ni förkla-
ra, varför Justin behandlade hjärtern 
som han gjorde, då han visste att hans 

TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

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

 
Tur bättre än intelligens?

variant bara hade 25% chans (två mas-
kar) istället för 50% chans (en mask)?
 Då Justin skulle ta sig an hjärterfär-
gen, hade han sett spaderess och K-D 
i ruter hos Väst. När sedan Öst inte 
täckte klöverknekt med damen, antog 
Justin att Väst hade det kortet också. 
Felaktigt, som vi kan se, men det 
var ett rimligt antagande att göra vid 
bordet. Justin hade alltså placerat 11 
hp hos Väst – och eftersom Väst hade 
passat i första hand, måste helt enkelt 
hjärterknekten finnas hos Öst! Så Jus-
tin spelade på det han trodde var den 
enda möjligheten, nämligen att Väst 
hade hjärternio. Han valde då också 
rätt, om än på fel premisser, men i 
bridge är det resultatet som räknas.

Zia Mahmood.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A
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NED DOWNEY & ELLEN POMER:
• SAYC – SVENSK VERSION
Svenska Bridgeförlaget; 182 sidor

I dag är det 
möjligt att 
koppla upp sig 
på Internet och 
spela bridge 
dygnet runt på 
någon av de 
många bridge-
sajter som finns.
 Men att spela 
med en okänd 
partner är inte det lättaste, speciellt 
inte i budgivningen. Därför har det 
utvecklats en internationell standard, 
uppbyggd på det nordamerikanska 
budsystem som kallas ACBL Stan-
dard Yellow Card eller SAYC.
 SAYC utvecklades på 1980-talet 
med målet, att locka fler spelare att 
börja med tävlingsbridge, genom att 
tillhandahålla en uppsättning enkla 
och grundläggande konventioner i en 
tid då många komplicerade system såg 
dagens ljus. Dessa system var för svåra 
för de flesta vanliga hemmaspelare.
 SAYC trycktes upp på ett gult kort 
(därav namnet), men fick ingen större 
betydelse förrän bridgespel via da-
tor kom igång på allvar. Då uppstod 
plötsligt ett behov av ett standardsys-
tem som man kunde spela, oavsett om 
ens partner kom från Kina, Australien 
eller Italien.
 I den här boken redogör två ameri-
kanska bridgelärare för detta ganska 
naturliga system, som blivit så viktigt 
i dessa ”yttersta tider”. 15-17-sang, 

femkorts högfärgsöppningar, 2c 
enda krav och svaga två-öppningar är 
hörnstenarna, så ingen bör ha större 
problem att lära sig systemet.
 Om du spelar bridge på Internet, är 
det säkert klokt att skaffa den här bo-
ken, även om du inte själv tänker spela 
systemet. Dina motståndare kanske 
gör det!
 Att boken nu är utgiven på svenska 
av Svenska Bridgeförlaget gör inte 
saken sämre!

KEN ALLAN:
• SHADES OF GREY
Master Point Press; 203 sidor

Liksom i Allans 
första bridge-
roman, Deadly 
Endplay, utspe-
las handlingen 
i den lilla kana-
densiska orten 
Pemberton, där 
så gott som alla 
verkar spela 
bridge. Den 
pensionerade polisen Dan får en dag 
besök av en bekant, som berättar att 
pengar regelbundet försvinner från 
ortens lilla biograf, dock ej på tisdagar. 
Eftersom det är då bridgeklubben har 
spelkväll, misstänker Dan att skurken 
eller skurkarna kan vara bridgespelare. 
Om de är oärliga på biografen, borde 
de också vara oärliga på bridgeklub-
ben, reso nerar han.
 Dan och hans medhjälpare börjar 
därför studera givsamlingarna från 
Pemberton’s Bridge Club för att se 

om de kan finna något som tyder på 
fusk, vilket de så småningom också 
gör. Ett av paren lyckas litet ”för 
bra” i situationer där de borde göra 
fel lika ofta som rätt. Dan lånar en 
över vakningskamera av sina tidigare 
kollegor, riggar upp den utom syn-
håll för bridgespelarna och filmar det 
misstänkta paret. När de spelar upp 
filmerna märker de först ingenting 
konstigt, men så småningom går det 
upp för dem hur fusket gått till.
 Boken slutar med att den ene syn-
daren flyttar från Pemberton medan 
den andra gör offentlig avbön och får 
fortsätta spela kvar i klubben. Om det 
var rätt beslut, får var och en som läser 
boken själv bilda sig en upp fattning 
om.
 Rekommenderas.

BARBARA SEAGRAM & DAVID BIRD:
• THE POCKET GUIDE TO DECLARER PLAY 
AT BRIDGE
Master Point Press; 66 sidor

Bridgeläraren Barbara Seagram och 
bridgeförfattaren David Bird har skri-
vit flera utmärkta böcker för mindre 
rutinerade spelare. Den här lilla sam-
manfattningen i fickformat av spelfö-
ringens mål och medel håller samma 
höga klass som deras ”stora” böcker.
 Här finns allt från grundläggande 
spelsätt som hur man maskar, god-

SVENSK

VERSION

Nytt år – fem nya spännande böcker

TEXT: ANDERS WIRGREN MALMÖ 
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spelar stick, sakar förlorare, håller upp 
till något svårare saker som säker-
hetsbehandlingar, farliga motståndare 
och trumfkontroll. Det finns också 
en mer avancerad avdelning med in-
petningar, reverse dummy samt kort-
läsning.
 Exemplen är bra, presentationen 
likaså. Så den här lilla skriften rekom-
menderar jag gärna.

ROY huGhES:
• FURTHER ADVENTURES  
AT THE BRIDGE TABLE
Master Point Press; 175 sidor

Kanadensaren 
Roy Hughes se-
naste alster är en 
stor mängd fas-
cinerande givar, 
som han samlat 
på sig under 
årens lopp. En 
del har han 
själv spelat eller 
hört berättas 
om, andra har han hittat i böcker eller 
tidningar, och en del är konstruktio-
ner baserade på verkliga givar. Ibland 
finns det en – och endast en – spelplan 
som är den rätta, men ganska ofta är 
det – precis som i verkliga livet – långt 
ifrån klart vilken väg man bör välja. 
Kanske är det därför givarna hamnat i 
Hughes samling.
 Författaren letar otröttligt efter 
sanningen på varje giv och oftast hittar 
han den också. Att bridge är ett spel 
mellan människor glömmer han inte 
heller. Då och då rekommenderar han 
en spelplan som kanske inte har störst 
matematisk chans att lyckas, men som 
i praktiskt spel säkert är den rätta. 
Ofta lyckas han hitta nya infallsvink-
lar på gamla klassiska givar och inte så 
sällan ser han tillbaka på egna ”bedrif-
ter” med nya, kritiska ögon.

 Boken handlar framför allt om spel-
teknik, men det finns förstås också en 
budgivning på varje giv och slutsatser 
som kan dras från den. Även där hittar 
Hughes ofta poänger, som är lätta att 
missa.
 Rekommenderas.

PATRICK O’CONNOR:
• A SECOND BOOK OF BRIDGE PROBLEMS
Master Point Press; 130 sidor

2012 blev 
Patrick 
O’Connors 
första bok, A 
First Book of 
Bridge Pro-
blems, utsedd 
till Årets Bok av 
det amerikanska 
bridgelärarför-
bundet. Detta 
är uppföljaren, som vill ta läsarna ett 
steg till.
 Liksom föregångaren består den 
nya boken av 50 enkla spel problem 
för nya bridgespelare. Författarens idé 
är att de orutinerade spelarna därmed 
ska lära sig känna igen vanliga situa-
tioner och förstå hur de ska tacklas. 
Svårighetsgraden i bok två är högre än 
i ettan, men fort farande är det fråga 
om ganska enkla spelproblem.
 Problemen presenteras först med 
spelförarens och träkarlens kort syn-
liga tillsammans med budgivningen 
och utspelskortet. Läsaren uppmanas 
lägga upp en plan, och sedan kan han/
hon läsa vidare i en första analys. Efter 
det visas alla 52 korten, då man också 
får en förklaring till hur man bör 
spela. Av slutningsvis sammanfattas 
givens viktiga poäng(er).
 Det här är en utmärkt bok för nya 
bridgespelare som vill förbättra sin 
spelteknik.

GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

 Syd giv, Ö/V i zon.

Juniorer – se hit!
Precis vid gränsen mot Österrike, 
ca 50 km norr om Salzburg och 100 
km öst om München, ligger den 
lugna, pittoreska lilla byn Burg-
hausen med sina knappa 18.000 
invånare.

Till sommaren är dock förhopp-
ningen att tempot höjs en smula, 
i alla fall under 12 dagar i juli. 
Då anordnas i tur och ordning 
Öppna JEM-Par (Mixed, Junior, 
Youngsters och Girls), JEM-Camp 
samt ett tyskt juniorläger. Därefter 
styr man såklart kosan tillbaks till 
Sverige och avslutar med 10 da-
gars bridgespel i Örebro!

För att uppmuntra juniorer att 
resa dit, har Per Jannersten valt att 
lägga pengar från bl a årets Janner-
stenstipendium till att sponsra ett 
visst deltagande. Deltar man des-
utom i minst 2 aktiviteter* i Burg-
hausen, får man boende och spel i 
Örebro betalt.

* EM-mixed + JEM (någon av klasserna) 
och deltagit i minst en Camp i Burghausen.

www.svenskbridge.se/kul_tur2014
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Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar
PROBLEM 1

Ta spaderess och fortsätt med rutersju 
eller ruterdam! Hela given:

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

Väst vinner sticket och fortsätter 
med spaderdam. Ni släpper sticket. 
När Väst sedan fortsätter med hjärter 
(bäst), ingriper ni med bordets ess. 
Ruter till ess och klövermask säkrar 
nu hemgången.
 Maskar man tidigt i klöver, blir det 
straff, eftersom motspelarna kan slå 
bort det sista spaderhållet medan Väst 
har ruterkung kvar.

PROBLEM 2

Ta klöveress och stjäl en klöver på 
bordet. Fortsätt med trumf till ess 
och ta en andra klöverstöld. Därefter 
trumfar du ut och fortsätter med låg 
hjärter mot åttan. Hela given:

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

Väst kommer in. Returnerar han en 
låg hjärter täcker du med nian, var-
efter Öst är tvungen att öppna upp 
rutern eller ge hjärterfavör. Inte heller 
hjälper det motspelarna om Väst re-
turnerar hög hjärter. Kungen tvingar 
ånyo in Öst för favör i endera rödfär-
gen.
 Spelar Öst då en låg hjärter, passar 
ni på att saka en ruter. Förr eller sena-
re får ni då ett hjärterstick på bordet.
 Har Väst kung och dam i ruter finns 
ingen hemgång, när hjärteress sitter 
fel.

PROBLEM 3

Det kan förefalla vara helt egalt vilken 
hjärter man sätter i från bordet men 
det är det inte alltid.
 Hela given:

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

Nöjer man sig med en hacka vinner 
Öst. Därefter följer hjärter till ess och 
hjärter. Förr eller senare kommer Väst 
in på ruteress för minst två bet.
 Sätter man i hjärterkung i första 
stick, har man ett vinnande läge! När-
mast driver man ut ruteress. Eftersom 
hjärtern är blockerad får Syd notera 
hemgång.

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

Vem säger att barn inte spelar kort? 
Rasmus Gråberg, Vänersborg, har 
bidragit med denna trevliga bild. Vad 
säger lillkillen till vänster? Den fyndi-
gaste pratbubblan vinner ett present-
kort. För slag till pratbubbla vill vi ha 
senast den 10 mars till adressen: Brid-
ge, Villa Cicero, 775 70  KRYLBO el-
ler e-post till bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

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

 PRATBUBBLAN

Johan Dieden lotsade sina lag först 
till Allsvensk seger och sedan till 
viktorian i Stena Line Cup? Vad 
sa han om det? Sanny Syberfeldt 
författade vinnarbubblan: Nu ska jag 
demonstrera korrekt färjbehandling. 
Grattis! Pris kommer till Skövde 
med posten!

Nu ska jag

demonstrera korrekt

färjbehandling



STARTAVGIFT 
Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
(125 kr/junior, 500 kr/senior).  
Måndag  och framåt: 500 kr/lag.  
Senaste anmälan: fredag 25 juli kl 20.00. 
(25% högre kostnad om avgift ej är erlagd 
före start.)

PRISER 
1:a: 50.000:-, 2:a: 30.000:-, 3:e: 15.000:-, 
4:e: 10.000:- och 5:e/6:e: 5.000:-.

SPELUPPLÄGGNING (SE SCHEMA)
Lördag och söndag spelas Chairman’s 
Cup (CC) som ett kval i form av Gröna 
Hissen. Därefter vidtar två parallella 
cuper:  
• Lag 1-32 spelar huvudcup. 
Här spelas om 1:a och 2:a plats.  
• Lag 33-64 spelar i bonuscupen (BC).
Här spelas om 3:e och 4:e plats.  
• Ett lag som förlorar i huvudcupen un-
der cupmatcherna flyttas ned till  
bonuscupen.  

C hairman’s Cup 
är en tävling öppen för alla 

och spelas på Conventum, 
Örebro, 26–31 juli 2014. Det 

är en lagtävling som inleds 
med ett kval i form av Gröna 

Hissen (32 första vidare) och av-
slutas med raka cupmatcher. 

• Lag som förlorar i Bonuscupen är  
utslaget. 
• Uppflyttning till huvudcupen går ej.  
• Avslutningen från och med tisdag är 
kvartsfinal, semifinal och final (64 br). 
På finaldagen (torsdag) spelas match om 
tredje pris (32 br).  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalificering 
över lappar några ronder. Därför kan lag 
tillåtas starta i rond 3 av CC, givet vissa 
förutsättningar. (Se hemsidan.) 

DISTRIKTSLAG 
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag 
med gratis start i CC, förutsatt att föl-
jande villkor uppfylls: 
• Distriktslagen har en tävling i tävlingen 
om ett distriktspris på 10 000 kr till det 
lag som klarar sig längst i tävlingen. 
• Högst två i laget får tidigare har deltagit 
i CC och samtliga spelare i laget måste 
tillhöra samma distrikt.
• Laget måste bära distriktets namn.  
Vid flera lag t ex Örebro 1, Örebro 2 osv.

• Lag som fortsätter kämpa i cupmat-
cherna betalar 500 kronor/lag.  
• Om två eller flera lag går lika långt i 
tävlingen spelas även här cupmatcher för 
att få fram en vinnare.  
Missa inte att anmäla minst ett lag till 
denna tävling! Kontakta din distriktstäv-
lingsledare för anmälan.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i kvartsfinalen kommer match-
erna att spelas med skärmar. Kvartsfina-
len, semifinalen och finalen kommer att 
sändas på Internet. Ramateater finns på 
plats, där man kan följa spelet. Den kom-
mer att arrangeras tisdag–torsdag. 

MÄSTARPOÄNG 
Från kvartsfinalen och framåt spelas om 
guldpoäng, medan de tidigare cupmat-
cherna och Gröna Hissen ger silverpoäng. 
I bonuscupen spelas det om silver- och 
guldpoäng enligt tävlingsreglementet. 

VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även 
en inteckning i kampen om vandrings-
priset. Seger ger 10 poäng. Den som först 
når 30 poäng vinner vandringspriset.

SYSTEMREGLER 
B-system gäller i Gröna Hissen och de 
korta cupmatcherna (lördag-söndag). 
Från och med de långa cupmatcherna 
tillåts A-system. Oavsett systemnivå ska 
deklarationer överlämnas till motstån-
darna direkt vid val av motståndare. 

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

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

2014
Chairman’s  Cup

Precis som förra året 
gäller, att om man blivit utslagen i förs ta 
rundans kval så är det fortfarande inte 
slut för det laget. Lag som placerar sig 33-64 
kommer att få spela en bonuscup som går pa-
rallellt med huvudcupen. Den pågår ända fram 
till finalen och vinnaren/förloraren i bonuscupen 
blir sammanlagt trea och fyra i tävlingen. Lag som 
blir utslagna i huvudcupen flyttas ned till bonuscu-
pen och får där välja motståndare precis som i hu-
vudtävlingen. Att tävlingen heter Chairman’s Cup 
beror på att ordföranden för Svenska Bridgeför-
bundet, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen.

SPELSCHEMA
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på hemsidan. Etui från ................................ 95:–
MjuKPLASTBRIcKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................140:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 240:–
BId BuddY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIdGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORd SPEcIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.475–   91x91 cm 1.580:–
MIcROBRIdGE 13 ••• ny version!
Spelprogram. ........................................... 760:–
jAcK 5.0 – SPELPROGRAM
Sexfaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......835:–
FAcIT-SPELKORT – kORtLEk MEd 48 GivAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 90:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
SPELA BRIdGE – kURSLittERAtUR •••
Förbundets nya grundkurs, nr 1-2-3-4.
Spela Bridge, styckepris för paket. ............. 300:–
Spela Bridge, 12-pack ............................3.120:–
Spela Bridge, Lärarhandledning. ................ 100:–
Spela Bridge, Overhead i färg............ 280–380:–
BudNYcKLAR
Modern Standard. ...................................... 75:–
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 75:–
BRIdGEMATE – SCORiNGSYStEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............525:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) ...... 2.600:–
Server för BM2, med USB .......................2.750:–
BRIcKLÄGGNINGSMASKIN – dUPLiMAtE 4.4®

Den senaste generationens supersnabba 
bricklägg ningsmaskin. Enastående driftsäkerhet. 
12 månaders returrätt och 24 månaders fabriks-
garanti. Rabatt på spel kort och brickor vid köp av 
maskin! ..............................................34.900:–

HANdLA dIREKT I VÅR 

INTERNET-BuTIK! 

ÖPPEN dYGNET RuNT!

WWW.BRIdGEFORLAGET.SE

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

JACK 5.0 – regerAnde världsmästAre för 
bridgeprogrAm – med modern stAndArd!

Prisexempel:

Spela Bridge är Förbundet Svensk 
Bridges nya kursserie, sprungen ur 
ett nordiskt samarbete och systemet 
Nordisk Standard lärs ut. 

KURSSERIEN 
– SPELA BRIDGE

Pris:

  300:—

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

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

SAYC (Standard 
American Yellow 
Card) är ett naturligt 
system med femkorts 
högfärgsöppningar. I Sverige 
förknippas SAYC främst med in-
ternetbridge, då systemet är det 
gällande på BBO. Denna bok 
passar såväl dem som vill lära 
sig grunderna i SAYC som dem 
som vill bygga på sina befintliga 
kunskaper i systemet. I denna 
svenska översättning beskrivs 
SAYC i sin helhet, 
med många förkla-
rande exempel.

Pris:

  220:—

SVENSK
VERSION

  
NY!SAYC

BRIDGEMATE
– BÄTTRE BEGAGNADE
Våra begagnade Bridgemate  
rengörs och kontrolleras både  
tekniskt och funktionsmässigt 
innan leverans. Vi lämnar  
6 månaders garanti på  
begagnade Bridgemate.

    SPECIALPRIS  
    så länge lagret räcker:

  525:—
     Ord. pris 700:—


