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Tretton SM-
guld i lag!
Tommy Gullberg berättar om vägen till lagguldet  
och hur han blev kallad för dussinspelare.
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MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK

Pass på soffan! 
Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar 
bridge? Kanske borde ni pröva parterapi...

ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER
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s:t erik håller stängt i juli.

Den sista tävlingen före 
stängningen går torsdagen 
den 2 juli. Sedan plane-

rar vi att hålla nästa tävling först 
måndagen den 3 augusti, det vill 
säga efter det att Bridgefestivalen 
i Örebro har slutat, men det un-
der förutsättningen att ombygg-
nadsarbetena håller tidplanen. 
Ombyggnaderna måste definitivt 
vara färdig till den 7-8 augusti då 
BK S:t Erik kommer att vara värd 
för Eurogames bridgetävlingar.

Vi har snart varit i vår lokal i 15 
år så det är dags att den får en or-
dentlig uppfräschning. Vi kommer 
att börja med att göra rent ovanpå 
undertaken, fortsätta med att måla 
om stora delar för att avsluta med 
att lägga in ett nytt golv. Samtidigt 
kommer den fuktskadade perso-
naltoaletten att byggas om. Troli-
gen kommer då även toaletten för 
rörelsehindrade att påverkas då 
dessa toaletter använder samma 
rör. Därtill kommer även det inre 
entrépartiet liksom utrymnings-
dörren vid rotundan att bytas ut.

En nyhet blir att linoleumgol-
vet kommer att ersättas av tex-
tilplattor på 50 x 50 cm, som nu 
är populära vid golvläggning, 
och en plastmatta i serveringen. 
Textilplattor ger en bättre ljud-
miljö, mindre damm i luften och 
en halverad kostnad. Städningen 

av golvet kräver dock att en lämp-
lig dammsugare införskaffas.

Att vi väljer att hålla stängt un-
der juli är egentligen rätt själv-
klart. Det är den period då S:t 
Erik har klart minst verksamhet.

Vi hinner trots stängning under 
en månad inte med alla åtgärder 
vi planerar. Sommaren 2016 kom-
mer därför mer att ske. Då kommer 
köket att fräschas upp, inklusive 
en ny golvbrunn och flytt av fett-
avskiljaren, samt alla våtrum vid 
kapprummen att byggas om. De 
våtrum det då gäller är fyra damto-
aletter med förrum, en herrtoalett, 
en pissoar och ett städrum. Där be-
höver avloppsrören bytas och pis-
soaren behöver en golvbrunn. 

En förutsättning för att dessa 
åtgärder genomförs är att vi just 
har kommit överens om ett nytt 
10-årigt hyresavtal med vår hy-
resvärd Brf Inedal 16. Vi har i det 
nya avtalet gjort klart vilka om-
byggnadsåtgärder som ska ge-
nomföras, ungefär vad de kostar 
och vem som bekostar vad.

Jag vill passa på att tacka vår 
värd för den trevliga anda som 
hyresförhandlingarna har hål-
lits i. Likaväl som vi vill stanna 
kvar är det uppenbart att de vill 
ha kvar oss som hyresgäst.

Välkommen tillbaka efter somma-
ren till våra då ännu finare lokaler!

Kalender

Juni
19 fredag 
Sista anmälningsdag 
för höstens ligasäsong

Juli
Stängt.

Augusti
3 fredag
Klubben öppnar!

lös dina problem!
Ny redaktör för pass Glöm inte att använda dina bridgekunskaper  

för att lösa problem i verkliga livet.
Nytt golv och nymålade väggar är några åtgärder som 
ska vara klara till nystarten efter SM-veckan.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonRedaktör: Måns Berg  

Ganska så ofta hamnar jag i 
olika situationer i livet som 
får mig att känna att jag be-

finner mig mitt i en bridgegiv. Kan-
ske kan jag under en vårstädning 
helt plötsligt känna mig skvisad, 
då jag måste välja mellan två sa-
ker att spara fast jag helst haft kvar 
båda, jag vet då även att det blir fel 
hur jag än gör (vilket även kan lik-
nas vid ett moment 22). En annan 
gång trumfar jag istället glatt ut ge-
nom att betala mina räkningar i tid, 
innan de växer sig till onödiga stöl-
der av min övriga ekonomi. Medve-
tet och omedvetet har jag lärt mig 
handskas med olika problem mellan 
himmel och jord med hjälp av mitt 
bridgekunnande och min ständiga 
törst av att lösa olika problem. Jag 
tror att många av er känner igen er. 

Men på samma sätt finns även 
olika gåtor, kluringar, problem och 
lösningar ute i livet som tvärtom 
går att applicera på eller känna 
igen inom bridgen. En av mina fa-
voritgåtor handlar om fyra fångar 
i ett fängelse som tas ut på gården 
där de ställs upp på ett led med en 

mur mellan (se bild). Den sadistiske 
fängelsedirektörn kommer med ett 
erbjudande: "Om någon av er gis-
sar rätt på vad ni har för färg på er 
mössa, ska jag släppa er alla fria. 
Men gissar ni fel eller fuskar på nå-
got sätt kommer jag inte bara av-
rätta er utan även er familj, era  
vänner, släkt, och hela er hemby."

Fångarna får sedan varsin mössa 
(som de inte ser) och de får veta 
att två av dem är vita och att två 
är svarta. Fångarna kan inte se 
bakåt, genom muren, prata med 
varandra, hoppa eller något an-
nat fiffigt utan måste förlita sig 
på ren logik. Nu till den svåra 
frågan: Vem vet och varför?

Fundera en stund, en gåta bör inte 
vara för lätt. Svaret finner du sedan 

upp och ned under bilden. Och för 
dig som fortfarande läser artikeln 
kommer följande även en ledtråd. 

Det är nämligen så att även i 
bridge måste du tänka på vad mot-
ståndarna inte har gjort vid bordet, 
eller vad de hade gjort ifall de även 
hade haft en viss honnör mer på han-
den eller ett specifikt antal kort i en 
färg och så vidare. Vi tar alltså inte 
bara del av information som finns 
tillgänglig utan även av den infor-
mation som inte finns där! Den här 
tekniken används inom diverse ve-
tenskaper, i allt från rymdforskning 
till psykoanalys. Sigmund Freud le-
tade ofta svar genom att påpeka 
vikten av det som inte blivit sagt. 

Så där kan man gå och fun-
dera, hur olika saker är och inte 
är och hur problem blir till bridge 
och tvärtom. Och med detta vill jag 
önska er en trevlig sommar. Jag 
inbillar mig faktiskt att det kom-
mer att gå extra bra för er när ni 
snart skruvar ihop era hängmatts-
anordningar, planerar era charter-
utflykter eller blandar den perfekta 
hallonsaften. Allt tack vare bridgen.
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Årsmöte STBF! 
Mötet äger rum 5 september 
i Bridgens Hus, Kemistvägen 
6, Täby. Mötet börjar kl 12.00 
och spelet (oktobersilver) 
kl 14.00. STBF bjuder på spel 
och lättare förtäring 
före spelet till  
samtliga som  
närvarar på 
 årsmötet.

När ingen av de andra fångarna säger något, vet fånge 
nummer 2 att han inte kan ha samma färg på mössan 
som fånge nummer 3, då hade nämligen nummer 1 vetat.
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pass provar parterapi
Att vara ett par i riktiga livet kan vara tufft nog, men är ni dessutom  
bridgepartners kanske nytänkande kan vara rätt medicin. Följ med på terapi!

Psykolog P: Vad säger du, Herr B?
Herr B: Jomen jag vill spela 

med Fru A. Hon är riktigt duk-
tig, faktiskt. Det enda jobbiga var 
förra vintern då det började helt 
fel och jag blev arg och vi mer el-
ler mindre satt av en tävling…

Fru A: (upprörd) Det enda job-
biga?! Nu får du väl ge dig? I som-
ras när vi spelade silvertävlingen i X 
då jag nästan grät? Och nu får några 
veckor sen i Y då jag grät på riktigt! 
Det enda jobbiga?! Och bara förra 
veckan, då du var tvungen att tala 
om för alla att jag spelade dåligt…

Herr B: Ja, jag har suttit i karan-
tän ett par vändor… men jag blir lik-
som besviken. Som förra veckan, då 
vi hade gått bra, och så på näst sista 
brickan fick du allt om bakfoten…

Fru A: Tror du inte att 
jag märkte det? 

Psykolog P: Ja, ni är i alla fall på 
rätt ställe. Här. Det finns absolut sa-
ker ni kan göra förutsatt att ni båda 
vill det. För en sak är säker: fortsätter 
ni på exakt samma sätt som ni gör 

nu kommer det att bli exakt samma 
utfall. Man måste jobba med sig själv, 
och det är inte lätt. Men det vill ni?

Fru A och Herr B nickar lydigt.
Psykolog P: Först: kan ni tryggt 

utgå från att partnern aldrig gör fel, 
alltså ett bridgemässigt fel, med flit?

Herr B: Nej, det gör jag inte, 
man ska inte straffa partnern så.

Fru A: Nej absolut inte med flit. 
Men eftersom jag vet att jag lätt 
får en dålig bricka när jag bli-
vit nedsablad vid bordet kan det 
ju kännas… förutbestämt.

Psykolog P: Bra, då tror jag ni 
båda kan vara säkra på att part-
nern aldrig jäklas, alltså gör nån-
ting dåligt med flit. Det är viktigt.

När blir det jobbigt?
Psykolog P: För att ni ska för-

stå vad som händer måste ni först 
titta på i vilka situationer proble-
men kommer. När blir du ner-
vös – och när blir du arg?

Fru A: När han blir arg!
Herr B: När något hän-

der och jag blir besviken…
Fru A: Du blir inte besviken, 

du blir o t r e v l i g! Hur svårt 
kan det vara att fatta det!

Psykolog P: Så miss-
tag av Fru A gör dig arg?

Herr B: Nej, besviken!
Fru A: Arg!
Psykolog P: Okej. Hur som 

helst – en sådan situation kan ju 
vara det ni pratade om nyss. Täv-
lingen går bra, man är på gång – 
och så kommer en dålig bricka…

Fru A: Jag gjorde nåt då-
ligt, menar du?

Herr B: Ja, ibland ber ju part-
nern om ursäkt direkt, men just då 

var jag kanske lite väl snabb…
Fru A: Du är all-

tid snabb som en iller!
Psykolog P: Såja. Men här är ju 

en situation ni båda känner igen, el-
ler hur? Då ska ni tänka på att ni 
är sårbara, och riskerar att halka 
in på ett beteende som med all sä-
kerhet gör att det går sämre.

Fru A: Varför säger du ni? Det är 
ju han som sätter igång det hela?

Psykolog P: Alla starka käns-
lor är i vägen för logiskt tänkande. 
Man spelar som bäst när man är 
avslappnad men koncentrerad.  

Herr B: Jag kan bli vansin-
nig på mig själv när jag gör fel 
också, och gör fel som bara inte 
får finnas. Då kan jag bli fruk-
tansvärt arg på mig själv!

Psykolog P: Leder det till att 
du spelar du sämre sen?

Herr B: Ja, kanske, det 
kan bli följdbrickor…

är den starkare bridgespela-
ren av er två, eller hur?

Fru A: Visst! Han är tio 
gånger bättre, men tror han 
är hundra gånger bättre.

Herr B: Nej, det tror jag 
inte alls. Lite bättre.

Psykolog P: Ja, men om du 
vill att Fru A ska bli ännu bättre, 
så måste du förstå att hon inte 
blir bättre av ditt beteende.

Herr B: Jo, men det förstår jag.
Fru A: Halleluja!
Psykolog P: Skäller du nå-

gonsin på Herr B?
Fru A: Som en band-

hund. Jag vill ju ge igen!
Psykolog P: Det här problemet  

med dynamiken är jätte-
vanligt inom bridge.

Fru A: Och påven har balkong…
Psykolog P: Det optimala vore att 

ni hade en strategi för att inte re-
agera negativt oavsett vad som 
händer tvärs över bordet. Att 
bara spela på, ta nästa bricka.

Fru A: Jag vill inget hellre.
Psykolog P: Ja, men du måste 

komma ihåg att lika svårt som 
det är för dig att inte bli ner-
vös, lika svårt är det för Herr 
B att inte visa sin irritation.

Fru A: Ja, jag försöker…

Känslor är skadliga
Psykolog P: En sak som kan vara 

 till stöd att veta att när det gäller 
känslor, är att de bara blir värre  
när man agerar ut dem. Är man  
arg och skriker blir man ännu ar-
gare, är man ledsen och gråter jät-
temycket blir man ännu ledsnare. 
Att behålla sitt lugn handlar om att 
kunna ha kontroll över kroppen. 

Psykolog P: Ja, där ser ni en om-
ständighet till. Något händer inom 
dig som du måste vara på din 
vakt mot. Ett fel som blir till il-
ska som blir till nya fel. Då ska du 
vara medveten om att du riske-
rar att hamna i ett dåligt beteende, 
som leder till ett dåligt mönster. 
Och bara genom att vara medve-
ten om det minskar faktiskt risken.

Ta brickorna efteråt
Fru A: Jag försöker säga att vi inte 

ska prata brickor vid bordet alls. 
Gärna efteråt, men inte vid bordet.

Psykolog P: Jamen det lå-
ter väl vettigt?

Herr B: Ja, jo, absolut. Men ibland 
så… jag kan förstå, men sen bli så 
frustrerad. Som när du spelade hem 
dem i fem ruter dubbelt, att du inte 
ser att det finns en säker vända…

Psykolog P: Här kommer ju 
hierarkin in också – för Herr B 

Alla känner igen paret som 
Pass får följa med på 
terapi. De finns på alla 

nivåer, på alla klubbar, i alla länder 
– och har funnits i alla tider.

De är gifta, och har spelat ihop 
länge. Fru A blir lätt nervös, och 
ledsen. Herr B, som självklart är 
den som vet hur man ska bjuda 
och spela, blir med jämna mellan-
rum sur, irriterad och förbannad. 

Men nu har Fru A fått nog. 
Hon känner att hon bara preste-
rar sämre och sämre vid bordet, 
och att ett antal bud och vändor 
även hotar friden därhemma. Herr 
B, som (märkligt nog, kan man 
tycka) vill spela med sin fru, lät 
sig släpas med till psykologen.

Peter Friberg är psykolog – och 
bridgespelare. Även om han (själv-
klart) inte når upp till Herr B:s höga 
höjder vet han att alla människor, 
till och med par som spelar bridge, 
kan bli bättre på att samarbeta. Han 
vet också att det finns onda cirklar 
– och strategier för att bryta dem.

Hans mottagning ligger på Sö-
dermalm i Stockholm, och det 
är där Pass slår sig ner tillsam-
mans med Fru A och Herr B en 
kylslagen förmiddag i maj.

Fru A: Ja, du vet ju hur vi har det. 
Herr B tycker jag ska sluta vara 
nervös, men det kan jag inte. Jag 
tycker han ska bete sig som en 
vuxen människa och sluta skälla 
och gnälla – han vet ju dessutom 
att jag bara blir sämre då! Och så 
vet jag ju att förändring är det svå-
raste som finns, så jag är helt inne 
på att ge upp – det bästa kanske 
är att vi inte spelar tillsammans.

Text: Stefan Jensen 

Det är inte alltid alla som tycker 
att det är kul med parterapi...

Psykologen Peter Friberg hjälper par.

Fo
to

: S
te

fa
n

 J
en

se
n

 



6   PASS 2013 PASS 2013 7

"bilder örebrö!"
Vem är det egentligen som kommer när någon ropar? Eller ännu mer 
oförskämt, kommer när man inte ropar och kräver in startavgiften.
Bilder: Lars OA Hedlund

w

DA G E N S  B R I D G EE T I K

D et blev en överlägsen seger 
för lag Hans-Ove Crew i 
årets SM-lag för juniorer. 

I det vinnande laget spelade Alex-
ander Sandin, Mikael Rimstedt, 
Adam Stokka och Johan Karlsson. 

Johan Karlsson och Mikael Rim-
stedt var det enda paret i tävlingen 
som tog sig till det utmärkta kontrak-
tet 5 klöver. Notera också att laget 
inte spelade i sina ordinarie par-
konstellationer från landslaget (där 
Karlsson spelar med Stokka) utan 
att man snurrade runt inom laget. 

Väst hade ingen naturlig svag 
tvåöppning att tillgå utan fick öppna 
med 2 ruter Multi – en svag två-
öppning i endera högfärgen. Den 
vanligaste försvarsmetoden mot 
detta bud är att med en upplysnings-
dubbling av endera högfärgen passa 
första varvet för att sedan dubbla 
andra gången när öppningshanden 
avslöjat vilken färg han har. Den 
taktiken tillåter att en direkt dubb-

ling visar en balanserad hand med 
13-15 hp eller en överstark hand, 
två händer som annars blir proble-
matiska (framförallt den första). 
Nackdelen är att motståndarna (om 
2 ruter inte innehåller någon över-
stark hand) kan passa på 2 ruter 
och spela i en suboptimal trumffärg 
som kanske ändå inte ger tillräcklig 
kompensation för en missad utgång. 
Detta inträffar dock sällan vilket 
gör att metoden fungerar bra. 

Efter dubblingen hade Mikael 
Rimstedt en mycket intressant hand 
och när Karlsson hittade en aggres-
siv höjning till utgång var man i det 
utmärkta kontraktet som antingen 
behöver trumfen 2-2, rutermasken, 
eller 3-3-sits i hjärter. Efter spader-
utspel spelade Rimstedt försiktigt, 
han stal en spader i andra stick och 
spelade sedan klöveress och mer 
klöver. Trumfen satt inte snällt så 
Gullberg tog för sin andra klöverhon-
nör innan han spelade mer spader. Vid 
andra bordet spelade man 4 klöver 

med samma inledning men nu slog 
spelföraren rutermasken. Det var dumt 
(även om chansen för ruterkung rätt 
rätt är större än hjärtern 3-3) eftersom 
man först hade kunnat testa hjärter-
sitsen innan man slog rutermasken. 
När Rimstedt drog nytta av detta och 
först inkasserade tre ronder hjärter 
vann han 7 imp efter att ha sakat 
sin ruter på bordets hjärter. ♣

dagens bridge
med micke grönkvist
Mikael Grönkvist samlar på roliga och intressanta givar.  
Du kan få fler exempel och bra träning på hans hemsida – Dagens bridge.

Text: Mikael Grönkvist

VÄST NORD ÖST SYD
Roboz Ekman Karlsson Gullberg Rimstedt 

2 ♦ * pass    2 ♥ * pass
2 ♠ 		 dblt	 3	♠	 4 ♣
pass 5 ♣           pass runt.

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE

Mikael Grönkvist, i varje nummer av Pass.

Fru A: Jag försöker…
Psykolog P: Förutom att prata om 

själva brickorna efter en tävling 
tycker jag också ni ska prata om hur 
ni kände när det ena eller andra in-
träffade. ”Då höll jag på att bli arg” 
eller ”När jag såg att jag spelat ut 
favör kände jag…” och så vidare.

Herr B: Okej.
Psykolog P: Notera för er själva 

vad som händer med er kon-
centration och hur ni påverkas 
av både bra och dåliga saker. 

Herr B: Jag vet med mig att jag 
ska släppa den gamla brickan. 
Jag tappar fokus annars.

Psykolog P: Att lära sig att vara 
här och nu är svårt, men det går. 
En ingång är att man skärskå-
dar sig själv, noterar hur man kän-
ner sig när man till exempel blir 
arg. Man får puls, lite adrena-
lin… och utan att man är medve-
ten om det så reagerar man på det. 
Men om man observerar vad som 
händer i ens inre blir det lättare 
att ta kontroll över, och dämpa.

Fru A: Okej, det låter vettigt.
Psykolog P: Bra, nästa steg är in-

teraktionsanalys! Det är det ni gör 
nu när ni pratar om hur ni påverkar 
varandra. Vi har en situation där Fru 
A gör misstag, Herr B blir förbannad, 
talar om hur man skulle ha gjort – 
och konsekvensen blir att Fru A blir 
ännu nervösare, och Herr B ännu 
argare… så här fungerar en interak-
tion, i det här fallet en dålig spiral.

Herr B: Ja… jo, så är det nog.
Psykolog P: Det kommer nog inte 

som någon chock för dig när jag sä-
ger att det inte är så klokt att bli arg, 
så frågan är varför du fortsätter?

Herr B: Jamen jag blir ju besvi-
ken… frustrerad och besviken.

Psykolog P: Jo, men det är då du 
måste tänka ett steg till, på kon-
sekvensen. Och vet du att kon-
sekvensen blir dålig för er båda 
kan det vara lättare att avstå.

Beröm är svårt
Herr B: Jag tycker Fru A är 

snål med beröm också. När jag 
gör nåt bra vill jag höra det!

Fru A: Nej, du vill gotta dig 
och bli självbelåten. Det är både 
oklädsamt och otrevligt.

Psykolog P: Men kan du 
inte bara ge lite beröm?

Fru A: Jomen jag försöker. Men 
ofta vet jag inte om Herr B gjort nåt 
bra, eller om fi gjort nåt dumt! Och 
då förolämpar jag ju motståndarna.

Psykolog P: Men kan du inte 
bara säga typ ”bra partner!”.

Fru A: Näää… tänk dig själv att 
du spelar ut helt katastrofalt, och så 
säger träkarlen ”bra partner!” när 
de får en topp. Det gillar du inte.

Psykolog P: Nej, det är sant. Du gil-
lar inte att trampa folk på tårna?

Fru A: Jodå, gärna, bara jag 
kommer undan med det.

Herr B: Du ska inte tänka så 
mycket på motståndarna!

Fru A: Nej, men jag ska banne 
mig inte vara otrevlig heller! 
Inte så det märks, i alla fall. 

Psykolog P: Det är ju lite av ett 
psykologiskt krig vid bordet ibland…

Fru A: Ja, men det ska vinnas 
schyst eller i det fördolda. Inte med 
öppna gliringar och förolämpningar.

Psykolog P: Ja, men här har vi 
ju helt klart en annan omstän-
dighet som påverkar – att en har 
ett behov av att få beröm, och 
den andra har svårt att ge det.

Herr B: Väldigt svårt.
Psykolog P: Det får vara en öppen 

fråga, tills vidare. Skriv nu ner vad 
ni tänker och känner nästa gång ni 
spelar, så ses vi om ett par veckor!

Fru A: Gärna! Tack för idag!
Herr B: Det här har varit oer-

hört lärorikt och nyttigt!
Vill du och/eller din partner få 

råd, tips, hjälp eller stöd av Pe-
ter? Mejla Peter på peter.fri-
berg@magelungen.com.

parterapi forts...
Text: Stefan Jensen

1. Syd/ ♠ 4
Ingen ♥ KD95
  ♦ ED1075
  ♣  E43
♠ Kkn9532   ♠ D876
♥ 1087   ♥ Kn42
♦ 964   ♦ Kkn3
♣D   ♣ Kkn5
  ♠ E10
  ♥ E63
  ♦ 82
  ♣ 1098762

Hans-Ove Crew.

Alla S:t Eriks medlemmar 
får två gratismånader vid köp 
av en årsprenumeration på 
Mikaels hemsida med instruk-
tioner. Ange koden: STERIK

Att vara ett par i riktiga livet kan vara tufft nog, men är ni dessutom  
bridgepartners kanske nytänkande kan vara rätt medicin. Följ med på terapi!
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M I T T E N

SM -LAG GULD!

När jag vann lagfinalen 
förra gången kallades jag 
av någon i publiken för 

dussinspelare. Jag hade vunnit 
lagfinalen tolv gånger! Inför 
årets upplaga hade jag därför en 
önskan att möjligen slippa kallas 
dussinspelare efter tävlingen. 

Redan tidigt försökte jag 
dock sänka laget. Jag hade i 
andra hand med ingen i zon: 
♠E94 ♥ED4 ♦ED1094 ♣82 
Och bestämde mig att handen 

var för stark för en sangöpp-
ning modell 14-16. Istället öpp-
nade jag i andra hand med 
1 klöver för att berätta om 17+. 

Anders Morath svarade 1 spader 
och jag bjöd planenligt 1 sang. Men 
vad har jag nu gjort! Vi spelar ju 
dubbeltydig klöver; 11-13 balans 
eller 17+. Mitt återbud visar den 
svaga varianten! Jag har alltså 
lyckats nedvärdera min 14-16 
sang till 11-13 istället för att 

När Tommy tog sitt tolfte SM-guld i lag blev han kallad för dussinspelare,  
nu med tretton sådana i bagaget hoppas han dock kunna föra epitetet vidare...

Hela given: 

Med de röda kungarna rätt, var 
det efter klöverutspel snabbt tret-
ton stick uppradade till oss för 890. 

Även Anders hade varit pes-
simistisk i budgivningen! Kanske 
det blir en förlustbricka! Jovisst! 
Vid andra bordet noterade man 
1010, varför vi förlorade 3 imp. 
Men vid flertalet bord hade man 
missat den justa lillslammen. 

Jo, dubbelt var straffdub-

belt! Westerlund såg för sitt inre 
att partnern skulle ha fem feta 
spader. --Skönt att det inte kom 
tillbaka redubblat, avslutade 
han diskussionen om brickan.  

Nästa försök att sänka laget var: 

Efter 1 klöver (11-13 balans 
eller 17+) av Anders som Nord 
bjöd jag 1 hjärter och fick stöd 
(fyra). Jag tog Blackwood och 
chansade på storslam, när Anders 
hade två ess och trumfdam. 

Efter ruterkung i utspel trum-
fade jag två gånger med kung 
och ess. Hur bör man fortsätta, 
när Väst har trumftian kvar 
och Öst sakat två klöver?  

Jag bestämde mig för att dra tre 
ronder klöver. Tanken var att om 
Väst skulle stjäla tredje klövern 
skulle jag kunna stjäla över och 
förlita mig på spadermasken. 

 Men Väst bekände på tredje klö-
vern. Nu var jag tvungen att saka 
en spader från bordet.  Ess och 
kung i spader fällde sedan spader-
dam till vänster. Jag hade en gång i 
tiden tretton stick om jag haft spa-
derknekt kvar men nu började det 
brännas. På spader till stöld, sakade 
Väst en ruter. Jag stal in mig och 
tog en andra spaderstöld då mycket 
riktigt ruterdam kom från vänster. 
Inga böner hjälpte. Jag var tvungen 
att stjäla ytterligare en ruter lågt 
och det gick bra, eftersom Väst 
ursprungligen hade fem ruter. Puh! 

Det fanns teknikbrickor också: 

 Sedan Väst i första hand i zon 
mot ozon öppnat med 3 spader 
blir du spelförare i 6 hjärter. 

Med spaderess och spader vinner 
man kungen med klöversak och drar 
trumfen i botten. Öst får då svårt att 
hålla lågfärgerna när hela given var: 

6 sang går också hem. Även om 
Öst spelar ut spader och Väst nöjer 
sig med spaderdam eller -knekt! 
Efter spaderkung tar man hjärter-
sticken, som tvingar av Öst den 
andra spadern och en klöver för-
utom två ruter. Har man då behål-
lit Nords klöverlängd, godspelar 
man den färgen för tolv stick. 

Enbart Sune Fager i Zmrz-
lina lyckades med bedriften att 
komma till slam och bärga den. 

 Anders Morath var flexi-
bel som Öst på följande: 

Ebeneius Crew 
vann mästarserien 
Vann finalen med 1 imp!

Efter grundomgång, slutspel, kvarts-
och semifinal stod två lag kvar för final 
- Ebenius Crew mot Goldberg. Vi skulle 
eftersom det var final spela en dubbelt så 
lång match i finalen, det vill säga 2 x 28 
brickor uppdelat på måndag- och ons-
dagkväll. Efter måndagens spel stod det 
51-51! Så det var spännade, när vi satte oss 
på onsdagen och det skulle visa sig bli en 
tuff och jämn match även den kvällen. På 
näst sista brickan, så gick min partner upp 
med en kung, vann sticket och fann sig 
inpetad för ett extrastick till spelföraren. 
Skrattande sade han: ”Jag bjuder på den 
impen” och jag kontrade skämtsamt med 
”vi får väl se om vi förlorar med en imp”. 
Det visade sig i efterhand att ställningen 
just då var 98-98! Så kom sista brickan:

Vid vårt bord spelade Nord 2 hjärter♥ och 
tog sina åtta stick efter en låg ruter i utspel 
från Öst, +110. Jämförelsen var olidligt 
spännande, då man istället hamnat i 2 
spader på Syd efter 1 NT (14-16), i öppning 
av Väst och 2 spader i balansering av Syd. 
Väst hade ett knivigt utspel och valde rute-
ress. Nu kunde spelföraren stjäla en ruter på 
bordet, trumfa ut och ta nio stick. +140 och 
vinst med en imp! Laget firade glatt med 
en öl efteråt. Av: Göran Hammarström.

Text: Tommy Gullberg  Foto: Svenskbridge.se

Ebenius Crew.

uppvärdera den till 17. Usch! 
Det tog tid bakom skärmen så 

hoppet att partnern skulle bjuda 
igen fanns kvar. Och mycket riktigt 
bjöd partnern. Hans bud var 2 klöver 
som är relä till 2 ruter. Antingen är 
det sign off i ruter eller invithän-
der av olika slag. Vad göra nu? 

Med tanke på mitt ruterinnehav 
var det inte särskilt troligt att part-
nern tänkte passa på 2 ruter, varför 
jag bjöd det! Nu återkom Anders 
med 2 spader, som är invit med 
femkorts spader. Bra besked tyckte 
jag och höjde snabbt till 4 spader. 
Vi föreföll komma rätt i alla fall. 

Men vad händer på andra sidan 
skärmen? Budgivningen var inte 
slut. Mikael Westerlund dubb-
lade i sista hand. Är det en straff-
dubbling ligger jag bra till med 
alla mins extravärden. Ska man 
redubbla kanske. Nej det får räcka 
med att partnern får en enklare 
uppgift än han trott sig få. 

1Nära 300 års erfarenhet av bridge slog till...

56.Väst/ ♠ 42
Alla ♥ KD9742
  ♦ kn
  ♣ kn1052
♠ 65   ♠ kn98
♥ E65   ♥ kn3
♦ E832   ♦ D10964
♣ ED84   ♣ K76
  ♠ EKD1073
  ♥ 108
  ♦ K75
  ♣ 93

Foto: Noomi Hebert.

7. Väst/ ♠ KDkn1087
Öst-Väst ♥ 1062
  ♦ kn32
  ♣ E
♠ 6532   ♠ -
♥ 987   ♥ Kkn53
♦ 7   ♦ K865
♣ Kkn964   ♣ D10753
  ♠ E94
  ♥ ED4
  ♦ ED1094
  ♣ 82

37. Nord/ ♠ Ekn5
Nord-Syd ♥ KD63
  ♦ 8763
  ♣  kn10
   

  ♠ K972
  ♥ Ekn854
  ♦ E
  ♣ EKD

37. Nord/ ♠ K102
Nord-Syd ♥ D85
  ♦ EK10
  ♣  K743
   

	 	 ♠ 4
  ♥ EK9643
  ♦ 953
  ♣ E98

7. Väst/ ♠ K102
Öst-Väst ♥ D85
  ♦ EK10
  ♣ K743
♠ EDkn9653  ♠ 87
♥ kn10   ♥ 72
♦ 84   ♦ Dkn762
♣ 52   ♣ Dkn106
  ♠ 4
  ♥ EK9643
  ♦ 953
  ♣ E98

Fortsättning 
på sidan 12!
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

L yckas man hålla den far-
lige utanför går det ofta bra 
i bridge. Med den farlige 

menas den motståndare som abso-
lut inte får komma in, om man kan 
styra spelet så. Den farlige vänder 
nämligen då i en färg som rullas 
upp och de tar in straffen, något 
som däremot inte går om den "ofar-
lige" kommer in. Det kan vara så att 
det är den ofarlige som tar försva-
rets alla stick efter att den farlige 
kommit in, men trots detta anses 
han vara ofarlig i det kritiska läget. 
Ett tydligt exempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Syd spelar 3NT efter budgivningen  
1NT – 3NT. Utspelet är spader 
två och Öst sätter i spaderknekt 
efter att spelföraren gjort upp sin 
spelplan och efter att ha spelat 
denne spelat fyran från träkar-
len. Hur många stick har vi? 

Vem är den farlige att släppa 
in? Hur ska vi spela? 

Fundera först innan ni spelar 
vidare. Precis som ni hade gjort 
vid bordet. Spelet är enkelt för alla 
de som spelat några år. Jag brukar 
säga att det tar en elitspelare 0,5 
sekunder att se hur man ska spela 
vilket får en del kursare att undra 
om jag talar sanning. Men det är 
sant och anledningen till att det 

går så fort är att alla som spelat 
ett par år har lärt sig tekniken att 
hålla den farlige utanför spelet.

Vi har 8 stick. Ett i spader, fyra i 
hjärter, ett i ruter och två i klöver. 
Dessa stick är säkra. Var hittar vi 
det nionde? Det finns tre möjliga 
färger. I hjärter kan vi inte få fler 
än de fyra vi redan räknat in. I 
spader är det teoretiskt möjligt att 
få ett stick till på damen, men esset 
sitter med all säkerhet hos Väst 
och denne kommer inte att ge oss 
på damen om han inte gillar oss 
väldigt mycket. Hur är det i klöver? 
Ja, det kanske går, men risken i 
klöver är att den farlige kommer 
in, och den farlige på denna given 
är Öst. Släpp inte in Öst om det 
går att undvika. Varför då?

Jo, så fort Öst kommer in kommer 
denne att spela spader. Vi har kvar 
D7 i spader efter det första sticket 
som vanns med kungen. Spelar Öst 
spader kommer Väst som sannolikt 
har esset att ta fyra stick i spader 
(kom ihåg att det var spader två i 
utspel som indikerar femkortsfärg).

Hur undviker vi detta hemska sce-
nario? Jo, genom att spela ruter. En 
ruter från träkarlen gör så att Öst 
inte kan ta in sig. Spela alltså hjär-
ter till träkarlens ess, och maska 
sedan i ruter. Om Öst har kungen 
blir den utmaskad och vi får minst 
tio stick. Om Väst har kungen gör 
det inget för nu har vi två ruter-
stick och det viktigaste, spaderda-
men är skyddad. Så länge ofarlige 
Väst är inne är kontraktet säkrat. 

Det finns många kortkom-
binationer där man vill und-
vika att en eller den andre inte 
kommer in i spelet. Här följer 
några spelproblem på temat.

Enkla given:

Budgivningen går: 1Sp - 2Ru - 
2NT - 3NT. Nord pressade och bjöd 
utgång med 11 hp. Anledningen var 
naturligtvis den starka ruterfärgen 
som kan ta många stick i sang. Väst 
spelar ut hjärterkung. Planera spelet.

Svåra given:

Budgivning: (1Hj) - 2Ru - 
(pass) - 2NT - (pass) - 3NT 
(alla passar). Utspelet är hjär-
terkung. Planera spelet.

Lösningar
Enkla given: Om vi vinner med 

hjärteress och spelar ruter går det 
illa. Öst tar ruteress och spelar 
hjärter och det går bet om Väst 
har en femkortsfärg från start.  

Hur vet vi att Öst har ruteress? Ja, 
det vet vi inte men varför chansa? 
Kryp istället i hjärter i stick ett. Nu 
har vi kvar E, kn i hjärter och i och 
med att kungen som spelades ut är 

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

borta har vi en "gaffel" kvar, E, kn i 
hjärter. Fortsätter Väst i hjärter får 
vi stick för både esset och knekten.  

Kommer Väst att fortsätta? Inte 
om Öst berättar med en markering i 
stick ett att denne inget har i hjärter. 
Om Öst spelar en hög hjärterhacka i 
stick ett (hög = ointresse) så kommer 
Väst att spela en annan färg i stick 
två. Nu får vi inte för hjärterknekt, 
men eftersom vi har kvar esset är 
det sedan lugnt även om Öst tar för 
ruteress. Manövern att krypa på 
kungutspel med Ess, knekt, hacka 
kallas Bathcoup efter ett spel för 
länge sedan i Bath i England. 

Svåra given: Om rutermasken 
går kommer vi att gå hem. Om den 
spricker måste vi se över vårt hus. 
Om vi kryper i stick ett (Bathcoup 
igen) finns risken att Väst byter färg 
och vi vet till vilken. Spader och den 
är ju lika farlig som hjärtern är om 
vi vinner stick ett. Alltså, vinner vi 

stick ett kan Öst komma in på sin 
ruterkung och spela hjärter. Om 
vi kryper med  hjärteåtta i stick 
ett skiftar Väst till spader och vi 
är ånyo i blåsväder. Vad gör vi? 

Kryp med hjärterknekt i stick 
ett! Det kommer att få Väst att tro 
ni hade Ess, knekt ensamma och 
fortsätta med hjärter till ert ess. Nu 
kan ni lugnt maska i ruter. Öst har 
inga hjärter kvar och ni är hemma. 
Skulle Öst ha en hjärter till har Väst 
klivit in på endast fyra kort (hemska 
tanke) men det innebär också att 
de bara kan ta två stick till vilket 
inte räcker till straff. (Iden att krypa 
med hjärterknekt kommer från en 
bok, ”Skicklig i bridge”, av Robert 
Darvas. 
Boken finns 
att låna i 
klubbens 
bridgebib-
liotek.) 

BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på 
Bridgeskolan.

 » 18 augusti D-serien startar

 » 28 augusti Fredagsgodis 

 » 31 augusti Temaveckor 

 » 1 september Vi spelar 

 » 2 september Bridgeträning 

 » 3 september Bridgeträning  

 » 19-20 september Kickoff

Bridge skolans nya 
budnyckel kan köpas för 
80 kronor.

håll den farlige utanför
Bridgeskolans Jan Lagerman förklarar den här  
gången hur man lär sig känna igen och hålla den 
farlige av motståndarna utanför. 
Text: Jan Lagerman

1. Syd/ ♠ 64
Ingen ♥ EK6
  ♦ Dkn10
  ♣  ET532
   

  ♠ KD7
  ♥ Dkn65
  ♦ E76
  ♣ K94

1. Syd/ ♠ Ekn6
Ingen ♥ 43
  ♦ KDkn1084
  ♣  94
   
  
  ♠ K973
  ♥ Ekn7
  ♦ 62
  ♣ ED75

Gå inte in i det farliga huset.
2. Syd/ ♠ 754
Öst-Väst ♥ 743
  ♦ EDkn85
  ♣  E6
   
  
  ♠ E6
  ♥ Ekn8
  ♦ 10942
  ♣ KD53
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns nio utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 och 9.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  90:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

NR 9 UTE NU!!!

Anders hoppade in med 2 hjärter 
sedan Arne Larsson öppnat med 
1 ruter. Tobias Törnqvist måste 
dubbla, eftersom 2 spader inte 
varit krav. Jag höjde hjärtern och 
Arne berättade om spadern. Tobias 
hade nu tillägg som han försökte 
visa med 4 hjärter, 4 klöver hade 
varit starkt med klöver. Arne tog 

nu kraft uppifrån och sträckte sig 
ända till 6 spader övertygad om att 
Anders hade sex hjärter och jag 
trestöd. Två snabba bet sedan Arne 
efter Anders ess och kung i hjärter 
frågat vem som hade klöverkung. 
Jag är nu ingen dussinlirare 
längre. Men Anders Morath 
har övertagit den rollen.

fortsättning från sid
Hur många SM-guld måste man vinna för att inte bli  
kallad för dussinspelare? Svaret är minst tretton...
Text: Tommy Gullberg

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12. 
Hur tänker du dig hemgång, sedan 
Öst satt i spaderdam på utspelet.

Utspel: Spaderknekt. Ni vinner 
utspelet på handen och spelar kor-
rekt ruter till kung. Hur tänker ni 
er fortsättningen, när majestätet 
vinner sticket och alla bekänner?

Utspel: Hjärteress. Ni stjäl utspelet på 
bordet. Hur tänker ni er hemgång, när 
Öst då bekänner med hjärterdam?

1. Väst/ ♠ 54
Nord-Syd ♥ E654
  ♦ ED76
  ♣  D96    
  ♠ EK
  ♥ kn73
  ♦ Kkn108   
  ♣ kn1052

NORD ÖST SYD VÄST
          1 ♠
  dblt  2 ♠ 3 NT pass
  pass pass  

Läs även Tommys bridgespalt i Aftonbladet och SvD.  
Försök lös uppgiften innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du
Tommys problem?
Text: Tommy Gullberg

Resultat 
tävlingar
 

S:t Erik-par vann årets 
nybörjarträff
I april spelades nybörjarträffen som 
simultantävling över hela landet. 231 par 
kom till start i årets tävling som även är 
kval till SM för nybörjare. Kravet för att 
få vara med är att du inom de senaste två 
åren gått grundkurs för nybörjare. Agneta 
Jakobsson och Måns Ekstrand från 
BK S:t Erik visade bäst form och vann 
tävlingen på hela 72,89 %. Stort grattis!

Guld IAF 23/5
1. Peter Bertheau - PG Eliasson 
2. Peder Linder - Valter Johansson 
3. Daniel Gullberg - Mikael Grönkvist 
4. Marius Bartnes - Karl Morten Lunnsa 
5. Björn Wenneberg - Anders Morath 

KM (max ruternål)
1. Peter Ölund – Magnus Arve 
2. Torbjörn Gräslund - Micael Blomdahl 
3. Mi Andrén - Cecilia von Scheven 
4. Dan Martinsson - Karin Martinson 
5. Anita Brynje - Elisabeth Andersson 

V I N N A R E P R O B L E M

Dussinliraren Anders Morath.

3. Väst/ ♠ 642
Ingen ♥ -
  ♦ 87642
  ♣ EDkn104
    
    
     
  
  ♠ EK1073
  ♥ 9764
  ♦ Kkn
  ♣ K5

NORD ÖST SYD VÄST
    1 NT
  pass  2 ♦* 2 ♠ 3 ♥
  4 ♠  pass pass pass

2. Syd/ ♠ D83
Alla ♥ 974
  ♦ K5
  ♣ E9743

  
  ♠ EK4
  ♥ EK2
  ♦ kn10764
  ♣ kn2

  NORD        ÖST       SYD VÄST
     pass 1 NT pass
  3 NT pass pass pass 

  VÄST NORD ÖST SYD
   Gullberg   Larsson Morath  Törnqvist 

  1 ♦ 2 ♥ dblt
 3 ♥  3 ♠ pass 4 ♥                    
pass   6 ♠ pass  pass
 pass  

87. Väst/ ♠ E1032
Ingen ♥ 982
  ♦ EKkn4
  ♣  D9
♠ 8   ♠ 976
♥ D65   ♥ EKkn43
♦ 109876   ♦ 52
♣K1085   ♣ 632
  ♠ KDkn54
  ♥ 107
  ♦ D3
  ♣ Ekn74

Fråga Olle!
Populär tävling blev ny avdelning! 

Efter tävlingen i förra numret blev Passredaktion överösta av e-post, slut-
satsen är att läsarna vill se mer av elitspelaren Olle. Olle har därför lovat att 
svara på alla möjliga frågor ni medlemmar kan tänkas ha som rör bridge.

Hej Olle! Jag undrar brukar ni elitspelare ofta 
ropa på tävlingsledaren? mvh Marie K.

Olle: Hej Marie! Nej, det händer faktiskt att vi dömer själva vid bordet 
vid enklare fall, då vi ändå är överens och vet lagarna bra även fast man 
egentligen inte får göra så. Det är vid mindre förseelser, exempelvis om 
någon råkar lägga fel kort, men byter i samma andetag, då tycker jag man 
kan vara en gentleman och bjuda på det. Jag försöker alltid se till att det är 
så bra stämning vid bordet som möjligt och då vill man inte ropa i onödan. 
Även vi elitspelare spelar i första hand bridge för att det är skojigt.

9

Peter och Magnus.
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Bridge i växthus! Kombinera med ett trädgårdsbesök!

Mån-Fre 9-17
Lör-Sön 10 - 15 
0176 - 510 41 
www.kronstradgard.se
facebook.com/kronstradgard

Vi spelar varje torsdag mellan 
2/7 och 6/8 i vårt trevliga träd-
gårdskafé som ligger i ett av 
växthusen i vår undersköna 
handelsträdgård. Bronstävling 
under trevliga omständigheter 
med lagda brickor som läggs 
upp på sidan. 80 kr/par. 
Vinpriser. 

Vi börjar 15.00 och spelar 
22-28 brickor.

Vill du inte spela bridge så är 
vi väl värda ett besök ändå. 
Ska du till Åland via Eckerö 
eller besöka Grisslehamn i 
sommar så passera inte oss, 
titta in! Du kommer inte att 
ångra dig.

I N N E H Å L L

Utspel: Spadertvå, udda 
enligt 10-12. Hur tänker du 
dig hemgång, sedan Öst satt 
i spaderdam på utspelet?

Det lönar sig knappast att 
godspela klövern, eftersom försva-
ret då rimligen hinner godspela 
och inkassera straffen i spader. Inte 
heller går det att hitta någon hjär-
tersits där man kan skaffa sig två 
extra stick i den färgen. Dock finns 
det en sits där försvaret är chanslöst:

Fyra ronder ruter sätter press på 
Väst, när han har topphonnörerna 
i klöver plus minst fyrkorts hjärter. 
En klöver och en hjärter kan han 
utan vidare saka. Men på den fjärde 
rutern kommer bekymren. Klöver-
sak ger enkelt hemgång. Ett andra 
hjärtersak är lika illa, eftersom Syd 
släpper ett hjärterstick och sedan 
får två extra hjärter. Allt under 
förutsättning att han avblockerat 
hjärtersju och – knekt från handen.

Täck Östs spader med tian! 
Väst kommer in men kan inte 
hindra dig från att få fem klö-
verstick, fyra trumfstick och 
hjärterstölden i första stick. 

Försöker man stjäla fler hjärter på 
bordet, tappar man kontrollen över 
trumfen och får finna sig i en bet.

Utspel: Hjärteress. Ni stjäl utspe-
let på bordet. Hur tänker ni er 
hemgång, när Öst då bekänner 
med hjärterdam? Ge omedelbart 
Väst ett trumfstick! Hela given:

Utspel: Spaderknekt. Ni vinner 
utspelet på handen och spelar kor-
rekt ruter till kung. Hur tänker ni 
er fortsättningen, när majestätet 
vinner sticket och alla bekänner? 
 Fortsätt med ruterfem från 
bordet och lägg lågt från 
handen! Hela given: 

När hackan drar ess tvingar 
ni senare ut damen för tre 
ruterstick och hemgång. 

Skulle Väst vinna andra rutern 
billigt, får man hoppas att han 
från början hade tre ruter. På 
nästa ruterrond faller då såväl 
ess som dam för hemgång.

1. Syd/ ♠ 54
Ingen ♥ E654
  ♦ ED76
  ♣  D96
♠ kn9762   ♠ D1083
♥ KD98   ♥ 102
♦ 2   ♦ 9543
♣ EK3   ♣ 874
  ♠ EK
  ♥ kn73
  ♦ Kkn108
  ♣ kn1052

3. Syd/ ♠ 642
Ingen ♥ -
  ♦ 87642
  ♣ EDkn104
♠  Dkn5   ♠ 98
♥  EK82   ♥ Dkn1053
♦  ED105   ♦ 93
♣ 96   ♣ 8732
  ♠ EK1073
  ♥ 9764
  ♦ Kkn
  ♣ K5

2. Syd/ ♠ D83
Alla ♥ 974
  ♦ K5
  ♣ E9743
♠ kn1097   ♠ 652
♥ D86   ♥ kn1053
♦ E2   ♦ D983
♣ D1086   ♣ K5  
  ♠ EK4
  ♥ EK2
  ♦ kn10764
  ♣ kn2

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

Hej!
Först och främst vill jag säga att 

jag är otroligt glad över att bo i en 
stad som har en så trevlig och väl-
skött bridgeklubb, det är inget man 
direkt kan ta för givet! Men med det 
sagt, tycker jag ändå det skulle vara 
kul med fler guldtävlingar under 
ett år. Hur tänker klubben där? Så 
vitt jag förstår finns det nu två om 
året? Plattliret och den där något 
märkliga guldparlagtävlingen. Vad 
hände med imp-across-the-field-
guldet? Och så en sak till som jag 
vet tagits upp förut… prispengar? 
Kan man verkligen inte skrapa 
ihop lite ansenligare prissummor? 
Till och med Casinot får ju till det 
i sina pokerturneringar utan att 
det är särskilt hög startavgift.

Med vänliga hälsningar 
Petter Skrajs

har du frågor till styrelsen?
Mejla styrelsen om du har åsikter eller frågor om något som 
rör verksamheten: styrelsen@sterik.se

Svar från styrelsen:
Tack för att du tycker BK S:t 

Erik är välskött! Det är trev-
ligt med insändare som även 
kommer med beröm.

Spelåret som var anordnade BK 
S:t Erik tolv stycken silvertäv-
lingar, Mixedsilver, Luciasilver, 
Annandagssilver, Mellandagssil-
ver, Nyårssilver, Trettondagssilver, 
Pro-Am, Långfredagssilver, Öppna 
KM-par, Öppna KM-individuellt 
och Nationaldagsilver samt två 
guldtävlingar, Plattliret och Guld-
IAF. I guldtävlingar är startavgiften 
320 kr/spelare vilket är dubbelt så 
mycket som i silvertävlingar medan 
prispengarna är mer än dubblade.

Våra silvertävlingar brukar vara 
populära. Säsongen 2013-14 deltog i 
genomsnitt 48 par (2012-13 var snit-
tet 44 par), medan våra två guld-
partävlingar snittade 41 deltagande 
par (46). Detta trots att en guldtäv-
ling ska vara mer prestigefylld och 
attrahera spelare från hela Sverige. 
Styrelsen kan bara dra slutsatsen 
att fler guldtävlingar inte är efterfrå-
gade utan att det är silvertävlingar 
vi ska satsa på. Därför anordnade 

S:t Erik 2014-15 för tredje säsongen 
i följd ungefär dubbelt så många 
silvertävlingar som tidigare.

I det senast spelade Plattliret 
deltog glädjande nog 53 par vilket 
är fler än på ett antal år och S:t Erik 
delade då ut 65 % av startavgifterna 
i prispengar. Från startavgifterna 
drogs kostnader för tävlingsledare 
och brickläggning, resten delades ut 
som prispengar. Det tycker styrel-
sen är generöst. Det räcker med att 
fundera över att guldtävlingarna 
då bland annat slipper vara med 
och bidra till klubbens hyra på 
150 000 kr/månad för att inse detta.

När det gäller jämförelsen 
med Casinot så haltar den. Casi-
nots pokerturneringar går inte 
runt när de delar ut runt 95 % av 
startavgifterna i priser. Men det 
tar säkert Casinot igen när besö-
karna väl där även spelar annat.

1. Väst/ ♠ 54
Nord-Syd ♥ E654
  ♦ ED76
  ♣  D96    
  ♠ EK
  ♥ kn73
  ♦ Kkn108   
  ♣ kn1052

NORD ÖST SYD VÄST
          1 ♠
  dblt  2 ♠ 3 NT pass
  pass pass  

2. Syd/ ♠ D83
Alla ♥ 974
  ♦ K5
  ♣ E9743

  
  ♠ EK4
  ♥ EK2
  ♦ kn10764
  ♣ kn2

  NORD        ÖST       SYD VÄST
     pass 1 NT pass
  3 NT pass pass pass 

3. Väst/ ♠ 642
Ingen ♥ -
  ♦ 87642
  ♣ EDkn104
    
    
     
  
  ♠ EK1073
  ♥ 9764
  ♦ Kkn
  ♣ K5

NORD ÖST SYD VÄST
    1 NT
  pass  2 ♦* 2 ♠ 3 ♥
  4 ♠  pass pass pass

Ses i höst!



 

Posttidning B

Avsändare:
BK S:t Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Alla vet att bridgeklubben 
S:t Erik är Sveriges största 
bridgeklubb med över 3 000 

medlemmar. En del kommer hit 
för att möta nya människor med 
samma passion för bridgen, andra 
för att träna och utvecklas i denna 
sport. Det händer att man i lokalen 
träffar spelare som har blivit kän-
disar utanför bridgen. Jag inter-
vjuade ett charmfullt syskonpar 
som har blivit mycket omtyckta och 
populära för sin vänliga attityd, sin 
humor och öppenhet. De heter Lena 
och Håkan och är barn till den folk-
kära sångaren, skådespelaren och 
radio- programledaren Sigge Fürst. 

Spelade er far bridge, hur 
lärde ni er detta spel? 

– Vi har spelat familjbridge 
sedan vi var små, det var på 
1950-talet, säger Håkan. Vi satt 
bakom föräldrarna och tittade, 
men det var en annorlunda bridge 
med egna hemmaregler. Kort-
spel av olika slag har alltid spe-
lats i familjen, allt från rumba, 
kasino, canasta och så vidare. 

Lena gick kurs och började spela 
dagbridge tre gånger i veckan, 
oftast med sin partner Karin Falck. 
Håkan spelade mycket på 1960-talet 
men sedan blev det uppehåll i 30 
år. Nu har han tid och lust att ägna 
sig åt bridgspel mer regelbundet. 

Hur var det att ha 
Sigge som pappa? 

– Han var världsberömd i hela 
Sverige, en superstar, säger Håkan. 
Hans radioprogram Frukostklub-
ben med signaturen ”God morgon, 
God morgon” som sändes kl. 07.10 
på lördagar kände varenda män-
niska. 1963 anställdes han av 
Ingmar Bergman på Dramaten 

och fick stora teaterroller. Han 
var ödmjuk och tacksam över att 
han hade lyckats så bra i livet. 

– Han jobbade hårt, men var 
hemkär och tillbringade mycket 
tid med oss, tillägger Lena, han 
var en snäll pappa med ansvar för 
inköp av mat och annat till hemmet 
och han hade gröna fingrar. 

Hur reagerar folk på klubben när 
de får veta att ni är barn till Sigge? 

– De flesta är nyfikna och ställer 
frågor om honom, berättar Håkan. 
Jag liknar pappa till utseendet och 
det händer även på andra offent-
liga ställen att någon kommer 
upp till mig och säger: Ursäkta, 
jag måste bara få fråga: Är du 
möjligen släkt med Sigge Fürst? 

Hur skulle livet utan bridge se ut? 
Lena: Det skulle bli tomt. Trots att 

sigge fürsts barn charmar oss

jag har andra sysselsättningar och 
barnbarn att umgås med kan jag 
inte inbilla mig livet utan bridge. 
Jag bor i Enebyberg och spelade 
golf förut men nu har jag slutat 
och spelar gärna bridge istället. 

Håkan: Jag har en längre bit till 
klubben än Lena, eftersom jag 
bor i Österlen i Skåne. Nu letar 
jag efter en liten bostad i Stock-
holmstrakten för att kunna spela 
med Lena oftare. Har du något tips 
om en lämplig lägenhet åt mig? 

Skulle Sigge trivas på S:t 
Erik om han levde idag? 

Lena och Håkan är helt eniga 
om svaret: Nej! Han skulle tycka 
att det är för allvarligt. Han gil-
lade skratt och en mer avslappnad 
atmosfär. Men det gör i och för sig 
vi med. Vi spelar för att ha roligt. 

Fo
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Lena och Håkan kan inte tänka sig ett liv utan bridge.

Text: Elena Ström


