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Claes Tådne, en av dem
som gått kurser hos oss,
tycks vara på god väg att
spela hem kontraktet
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Ordföranden har ordet
Resultatet av vår nysatsning under våren
har varit över all förväntan. Det var ju
klent deltagande i höstas på tisdagarna, då
Norrort startade matchspel samtidigt. Torsdagsbridgen och kurserna gick däremot
bra.
Vi lade upp ett nytt tävlingsprogram med
större variation, vi gjorde en ny hemsida
och en ny klubbtidning.
Vi har fått nya medlemmar, gamla spelare
har hittat tillbaka till oss. Det är nu full rulle
på samtliga verksamheter och vi kommer
att göra en liten vinst i år.

Dagbridge torsdag 21 januari

Framtiden

Vi kommer att fortsätta med kurserna i
höst. Det blir tre kurser, en nybörjarkurs,
och två fortsättningskurser. På mittuppslaget hittar du ett trevligt tävlingsprogram.
Tomas Persson kommer att hålla ett seminarium om Andra budronden. Vi avslutar
med ett julkul, som vanligt.
Hos oss är spel och trivselfaktorn lika
viktiga.
Under spelet vill vi följa regler och konventioner, använda alertering och stopp.
Ingen klubb är bättre än sina medlemmar. Att försöka utveckla sig och sitt spel
är kul för en själv och måhända mindre kul
för motståndarna... Svensk Bridges tidning
innehåller många intressanta artiklar. Spel
på BBO (Bridge Base Online) är gratis och
där kan du både spela mot en robot och/
eller mot andra inloggade spelare.
Nästa år fyller BK Alert tio år. Det ska vi
självfallet fira. Återkommer med detaljer.

Spelträning torsdag 21 januari
Nedan: Simultan tisdag 24 maj

Tävlingsledare

Vi söker ständigt nya personer som vill
hjälpa till på tävlingskvällarna. Hör av dig
till Hans Wijkström - kontakt se sid 10.
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Vårfest 14 juni 2016

Julkul 17 december 2015

Först mingel med bubbel och tillbehör. Vadslagning, toto, på bästa paren i
fem olika grupper. Två vinnare gick helt
klart med stort finansiellt plus under
kvällen. Riktigt kul! 18 brickor spelades
och där vann Kjell Persson med Gustaf
Bergstrand. En riktig högoddsare - eller?
Poängserien vanns välförtjänt av Hans

Nerell, som bara missat en spelkväll och
som också, med olika partners, spelat
bäst. God mat och goda drycker avslutade vårfesten. Kamratskapen och den goda
stämningen lever fortfarande kvar även
dagen efter när detta skrivs, och kommer
att göra så länge än.

Tomas Persson ger vinnarna i toto-tävlingen Ylva Arbacken och Katarina Landstedt sina priser
Till höger: vinnaren av poängserien, Hans Nerell gillar öl
bättre än vin.

Det blev traditionsenligt glögg, bridge,
dagens segrare, poängserie, mat och
dryck, julklappar, i nu nämnd ordning på
vårt Julkul. Många företag hade bidragit

till prisbordet, bl a bidrog ICA Dragonen med tre rejäla varukorgar. Dagens
vinnare blev Charlotta och K-E Borg och
poängserien vanns av Hans Nerell.

27 par deltog i Julfesten. Familjen Borg hade förutsett att festen skulle innehålla alkoholhaltiga
drycker och valt att cykla, men tänkte kanske inte på hemtransporten av förstapriset i dagens
tävling kunde bli besvärlig. Hans Nerell hade förhoppningsvis bilen med sig.

Dagens vinnare Kjell Persson med Gustaf Bergstrand får
var sin flaska vin av Agneta Moberg.

Tre korgar skänkta av ICA Dragonen
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Tävlings- och kursprogram HT 2016
T I S D A G
Datum

Tävling 18:30

16-08-23
16-08-30
16-09-06
16-09-13
16-09-20
16-09-27
16-10-04
16-10-11
16-10-18
16-10-25
16-11-01
16-11-08
16-11-15
16-11-22

Säsongsuppstart med partävling
Partävling
Simultan
Partävling
Barometer
Lektion 1
Partävling
Lektion 2
Simultan och barometer
Lektion 3
Partävling
Lektion 4
Höstsilver
Lektion 5
Partävling
Lektion 6
Barometer
Lektion 7
Simultan
Lektion 8
Partävling
Lektion 9
Skinka 1
Lektion 10

T O R S D A G

Kurs 1 18:30

Datum

16-08-25
16-09-01
16-09-08
16-09-15
16-09-22
16-09-29
16-10-06
16-10-13
16-10-20
16-10-27
16-11-03
16-11-10
16-11-17
16-11-24
16-12-01
16-12-08
16-12-15

Denna innebär att bästa par på denna och nästa skinkor
(summa procent) slipper köpa egen julskinka!

16-11-29
16-12-06
16-12-13
16-12-20

Simultan
Skinka 2
Skinka 3, barometer
Alerts julkul

Klubbmästare
1
2
5
6
7

Hans Nerell - Set Nilsson
Lennart Dalenius - Annie Fredriksson
Lars Starell - Bernt Jansson
Sven Arvidson - Hans Wijkström
Agneta Moberg - Eva Wallén

Lektion 11
Lektion 12
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Partävling
Partävling
Barometer
Partävling
Partävling
Simultan
Partävling
Partävling
Partävling
Partävling
Simultan
Partävling
Partävling
Barometer
Partävling
Partävling
Julavslutning

Arnfinn Gulliksen - Christer Gottlieb
Jörgen Boethius - Siv Boethius
Inger Wästfelt - Lars Wästfelt
Gustaf Bergstrand - Kjell Persson
Margareta Halldin - Gull Jansson

100,3
93,83
90,78
81,38
70,1

Kurs 2&3, 18:30

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6
Lektion 7
Lektion 8
Lektion 9
Lektion 10
Lektion 11
Lektion 12

Seminarium
8
9
10
12
13

114,39
114,32
109,03
102,5
100,98

Dagspel med HCP - 13:00

tänkte på när han funderade över nästa
seminareämne.
I höst kommer ett seminarium om andra budomgången. Det kommer att hållas
en söndag med start 1300 i Skarpängsgården. Vi kommer med en separat inbjudan
per mail med datum, pris mm.

Visste du att det bästa (och enda) sättet
att vidmakthålla och bättra på sitt minne
är att lära sig nya saker? Då skapas nya
neuroner/minnesceller i din hjärna som
kan användas till nya budsekvenser...
Nu var det nog inte det som Tomas
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Kurser och spelträning

BK Alert - bäst i Sverige!
Varje år spelas en simultantävling över
hela Sverige för nybörjare. BK Alert deltog naturligtvis. 266 par deltog. Två par
från oss kom på femte respektive sjunde

plats. Det inger respekt och ett stort plus i
kanten för Jan Olof Hegethorn som varit
deras handledare. Se utdrag ur resultatlistan nedan.

Under hösten genomförde vi en nybörjarkurs och en påbyggnadskurs, Modern
Nordisk Standard, bok 2, under ledning
av Jan Olof Hegethorn och Sven Arvidson. Men att bara gå på kurs har inte visat
sig framgångsrikt, man behöver spelträna
på slumpade brickor.
Vårt koncept är att spela som om
det vore en tävlingskväll, men med ett
litet antal brickor, så att det finns tid att

diskutera budgivning och spel. Jan Olov
och Sven har varit med flertalet gånger
och suttit med vid bordet eller samlat alla
för en genomgång av en intressant bricka.
Både deltagare i våra kurser och andra
som tidigare gått kurs, men där bridgen
tillfälligt gjort halt, har varit med. Nu
blir det ingen spelträning i höst, utan
kurserna fortsätter. Mycket talar dock för
att genomföra en sådan under våren.

På 5:e resp 7:e plats: Gunnar Franzén med Robert Joney och Bengt Persson med Lars Osihn.
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Göran Nyqvist - Carina Sundelius
Ritva Norman - Björn Norman
Tove Roulund - Ingrid Gustavsson
Emma Karlsson - Fredrik Larsson
Gunnar Franzén - Robert Joneby
Carl Hård af Segerstad - Per Hård af Segerstad
Bengt Persson - Lars Osihn

BK S:t Erik
ABB BK
Åsa/Frillesås BK
Luleå BK
BK ALERT
Sigtuna BS
BK ALERT

Matchspelet - drop-in

3298.8
3101.9
3080.6
3070.8
3046.9
3031.4
3020.9

72.72
68.38
67.91
67.70
67.17
66.83
66.60

och det finns ett klart behov. Men konceptet
behöver vidareutvecklas. De fyra gånger
som vi spelade match kunde vi dock
genomföra. – Vi vill gärna fortsätta med
matchspelet även i höst, men saknar någon
som kan hålla i det. Intresserad, kontakta
Hans Wijkström, mail mm se sid 10.

Vi har inte haft något reguljärt matchspel på klubben tidigare. En nackdel är
att man blir låst i ett seriespel. Vi prövade
med match med drop-in, dvs man behöver inte föramäla sig eller förbinda sig att
spela en serie. Intresset var stort i början

Agneta Hellman, Frank Nordberg, Jan Olof Hegethorn, Robert Joneby, Leif Westermark
Margareta Persson, Claes Tådne,
Lillemor Berg, Lilian Runstad

Agneta Öström, Bengt Persson,
Ulf Riese, Lars Osihn

Stort intresse när vi startade match-spelet. Tomas Persson gjorde en första genomgång.
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Avslutning dagbridgen

2016-06-09. Avslutning på vårens dagbridge. Först
lite bubbel, sedan spel på 6 bord. I pausen utdelning av
klubbmästare och bronsnålar
samt vår interna poängserie.
Den vanns av Lars Dahlgren
som alltså visat bäst spel och
närvaro under säsongen.
Dagens vinnare, för andra
veckan i rad, blev Inger och
Lars Wästfelt, bäst på både
scratch- och hcp-listan.

BK Alert styrelse 2015/16

Hans Wijkström
Ordförande, tävlingsledare
Telefon: 0708-726688
Mail: hans@wco.se

Gull Jansson
Margareta Halldin
Ylva Arbacken
Sekreterare
Klubbmästare
Hemsida, facebook,
Telefon: 070-362 59 99 Telefon: 070-735 56 61
sponsorer,
Mail: gulljansson@
Mail: margareta@
Telefon: 070-818 19 14
telia.com
machri.se
Mail: ylva.arbacken@
comhem.se

Alertering och stopp

Vi på Alert
Alerterar (naturligtvis) och gör
STOPP.
Alerteringen är till
för att göra motspelarna uppmärksamma på
att budet betyder något annat än
det förväntade.
Det är medspelaren till den som lagt
budet som gör Alerten genom att knacka
i bordet eller lägga upp Alertlappen. Spelaren i tur får fråga alerteraren vad budet
betyder.
Du kan be det andra paret att inte
alertera.
Exempel: Två hjärter efter en sang
betyder ofta överföring till spader. Det är
något som man rimligen inte kan förväntas att förstå utan en alert. Betyder budet
att man vill spela två hjärter ska det inte
alerteras. Merparten av buden efter 1 NT
kan behöva alerteras.
Om en klöver inte behöver vara 4-korts
ska det alerteras.
Om 1 NT betyder något annat än det
vedertagna, jämn balanserad fördelning
och 15-17 poäng, ska det alerteras.

Svaga öppningar ska inte alerteras.
Däremot ska svagt inkliv efter medspelarens öppning alerteras.
Om ett svarsbud visar 6-9 poäng i
samma färg ska budet inte alerteras.
Om budet 1 i färg visar 10-12 poäng
ska budet alerteras eftersom det är
något som man rimligen inte kan
förväntas att förstå utan en alert
(styrkan).
Stenbergs 2NT ska alerteras.
Två klöver - enda krav - ska alerteras.
Bud i ny färg som inte är krav för
minst en rond ska alerteras.

Stopp

Före varje hoppande bud skall en
spelare lägga fram
ett stoppkort eller
säga stopp. Öppning
2 hjärter svagt, vanliga
spärröppningar, spärrhöjningar (1 hjärter - 4 hjärter), hoppande borttag,
spärrinkliv - där har du flera
bud som kräver ”stopp”.
Näste spelare skall då låtsas fundera i cirka tio sekunder innan man
avger sitt bud.

Tomas Persson
Torsten Lindfors
Bernt Jansson
Kassör
Tävlingsprogram
Material och utbildning, v ordf
Telefon: 070-223 41 44 Telefon: 070-355 17 04
Telefon: 08-756 20 25 Mail: jansson.lotsen@
Mail:
Mail: torsten.lindfors@
telia.com
tospen98@hotmail.com
gmail.com
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Kurser i höst
Nybörjarkurs

Vare sig du vill spela bridge med dina
vänner eller på bridgeklubb är en nybörjarkurs en bra start.
Kursen bygger på Nordisk Standard, del
1 och omfattar 12 lektioner à 3 timmar
med fikapaus. Start: tisdag 20 september
2016 kl 18.30.

Fortsättningskurser

Kurserna fortsätter med Nordisk Standard del 2 och 3. Dessa går på torsdagar

med start 15 september kl 18:30. Kursledare Jan Olof Hegethorn, 070-740 10 81,
respektive Sven Arvidson, 070-718 50 51.
De omfattar 12 lektion à 3 timmar, med
fikapaus.

Lokal, pris, anmälan

Lokal: Skarpängsgården, Forsvägen
3 i Täby. Pris: 1 550 kr. För kurslitteratur tillkommer 350 kr (kursbok och
CD-skiva). Anmälan: kjell@bkalert.
se. Frågor om kurserna besvaras av
Torsten Lindfors, 073-987 20 25. Se

också vår hemsida, bkalert.se.

Hitta hit

Klubblokal är Skarpängsgården, Forsvägen 3 i Täby. Buss 614 från Täby C stannar utanför lokalen (hpl Rösjöskolan). Buss 613 från Danderyds sjukhus.

