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Ordföranden har ordet

Nystart för BK Alert

Det ska bli riktigt kul att komma igång till
våren. Vi har nu lagt upp ett tävlingsprogram med stor variation. Gröna hissen,
partävling med hcp-beräkning, barometer, toto mm. Se mittuppslaget.

ningen för totalt 14 bord. Det gör att vi
till exempel samtidigt kan ha en tävling
med 17 bord, två kurser med 20 deltagare
vardera och en juniorsektion med 4 bord.
Allt till måttliga kostnader.

Vi utbildar nu flera tävlingsledare, både i
teori och praktik, dvs i bridgelagarna och
i Ruter med Bridgemate. Det är naturligtvis basen i tävlingsverksamheten.

Under hösten har vi utbildat ca 30 nya
bridgespelare i Spela bridge 1 och 2.
Under våren kommer dessa att erbjudas
spelträning under lättsammare former.
Bridge är, som bekant, ett svårt spel. Att För fest
proppa i nya spelare för mycket teori har
visat sig mindre framgångsrikt. Man behöver öva på det man lärt och göra det på
slumpade brickor. I en kurs är det ju alltid
ett tema, där man ofta vet vad slutbudet
ska bli.

Så har vi också fått en rejäl förstärkning i
styrelselaget i form av Tomas Persson och
Ylva Arbacken.
Hösten 2015 har varit en besvikelse för
oss med nära halverat bordsantal på
tisdagkvällar. Dagbridgen torsdagar går
däremot bra.
Många frågar mig varför vi inte går ihop
med Norrorts Bridge? Allt hänger ihop
med lokalen, dess storlek och kostnad. Vi
har en fin spellokal med plats för 17 bord
i bottenvåningen och tre rum i övervå-

För spel

Vi har även för avsikt att ge spelare möjlighet att spela lagtävling på regelbunden
basis. Vi börjar med drop-in dit ni kan
komma som par eller lag om fyra spelare.
Läs mer på sidan 6.
Hans Wijkström
För bridgeskola

2

3

Alla dessa tävlingsformer
Barometer

ofta ett häfte med kommentarer där
några experter kommenterar hur
budgivning och spel borde gå till. Simultan kan spelas som vanlig partävling eller som barometer.

En tävling som
spelas som barometer innebär att
alla bord spelar
samma brickor under en och samma
rond. Exempelvis spelas
bricka 1-3 under rond 1 och
därefter kan ett resultat beräknas och
redovisas. Spelarna vet således efter
varje rond hur de ligger till under
tävlingen. I slutet av tävlingen kan det
leda till särskilda strategier från vissa
par för att försöka klättra i resultatlistan. Under en vanlig partävling
vet ju inte spelarna hur de ligger till
och beräkning sker först efter att alla
tävlingens brickor är färdigspelade.

Gröna Hissen

Med Gröna Hissen menas att man
möter andra par som ligger på ungefär samma plats i resultatlistan. Det
finns flera varianter på Gröna Hissen
men ofta lottas de två första ronderna.
Från och med rond tre möter man
par beroende på resultat efter rond
1. Exempelvis kan ledaren och tvåan
efter rond ett mötas i rond tre. Trean
möter fyran osv. I rond 4 möter
ledaren efter rond 1 tvåan osv. Gröna
Hissen spelas alltid som
barometer.

Simultan

Med en simultantävling avses
en tävling där samma givar
spelas på flera olika
bridgeklubbar och
ett totalt resultat
för alla klubbar
kan beräknas.
Givetvis utdelar
vi pris till det
par som vann
klubbens tävling
på BK Alert. Med
simultantävlingar följer
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Äggtävling

lagtävling där det i första hand gäller
att säkra sin hemgång i kontraktet
och därefter försöka få övertrick. För
försvaret gäller det att ta extra risker
för att försöka straffa kontraktet.
Tävlingsformen inbjuder till mer
risktagande att bjuda utgångar då en
bjuden och hemspelad utgång kan
skapa stora differenser. Nedsidan blir
att motståndarna kan dubbla en dålig
utgång och ta flera straff, vilket även
det skapar stora differenser.

Partävling med IMP

Toto

Denna tävlingsform spelas främst i
samband med påsk och är i grund
och botten en vanlig partävling eller
en barometer. Priser i form av ägg eller liknande utgår utifrån hur många
poäng man har tillgodo på nästa par
i resultatlistan. Om de som vinner
får en poäng mer än tvåan utgår ett
ägg i belöning medan om tvåan får
40 poäng mer än trean utgår 40 ägg i
belöning.
Partävling med IMP-beräkning skiljer
sig väsentligt från vanlig partävling då
det gäller att skapa stora differenser i
poängen jämfört med de andra paren.
Strategin liknar mycket
den i

I en tävling som spelas som toto delas
spelarna in i exempelvis fyra olika
grupper även om alla spelar i samma
grupp. Spelarna kan inför spelet satsa
på vem som kommer högst i resultatlistan inom respektive grupp (jämför
V-75). Alla satsade medel går till den
med flest rätt. Toto innebär inte
någon skillnad i tävlingsform utan tillför endast
momentet att de med
flest rätt kan vinna
en slant.

Tävlings- och kursprogram BK Alert VT 2016
Månad
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

T I S D A G

Dag Kväll –18:30

O N S D A G

Dag Lagspel 18:30

12 Barometer
19
26
2
9
16
23
1
8

Simultan - OBS Även Norge deltar
Partävling
Gröna Hissen
Partävling
10
Simultan
17
Partävling
Partävling
Partävling med IMP-beräkning
9

15
22
29
5
12
19
26
3

Simultan med barometer
Äggtävling
Partävling
Aprilsilver med barometer
Partävling
Simultan
KM par 1/3
KM par 2/3

10
17
24
31
7
14

KM par 3/3, barometer
Gröna Hissen
Simultan
Partävling med IMP-beräkning
Partävling
Avslutning med toto

Prova på lagspel
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Månad
Januari

Lagspel-grund
Lagspel-grund
Lagspel drop-in

30

Lagspel drop-in

20

Lagspel drop-in

då varje differens man kan skapa mot de
andra paren ger fler poäng. Det handlar
således om att skapa så många differenser
som möjligt.
Lagtävling å andra sidan handlar snarare om att skapa så stora differenser som
möjligt. En bjuden och hemspelad utgång
jämfört med en icke-bjuden utgång på
andra bordet ger en stor differens och

Lagtävling och partävling skiljer sig åt på
många sätt men det mest påfallande är att
strategier och taktik skiljer sig åt. I partävling handlar det om att skapa differenser mot de andra par som sitter på samma
ledd som en själv på den aktuella given.
Även om budgivningen är viktig även i
partävling, blir övertricken ännu viktigare

T O R S D A G

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Dag Dagspel med HCP - 13:00

18:30

14 Partävling
21
28
4
11
18
25
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9

Partävling
Gröna Hissen
Partävling
Partävling med IMP-beräkning
Partävling
Simultan
Partävling
Barometer
Partävling
Skärtorsdag
Partävling
Partävling med IMP-beräkning
Partävling
Simultan
Partävling
Kristi himmelfärdsdag
Partävling
Simultan med barometer
Partävling
Partävling
Avslutning Partävling

således många poäng. Ett övertrick på en
annan bricka jämfört med det andra bordet skapar en liten differens och således
lite poäng.
Onsdag den 10 februari och 17 februari
går Tomas Persson igenom dessa skillnader mer i detaljer och lär även ut hur man
räknar en lagtävling. Kom som par eller
lag på fyra personer så ordnar vi så att

Spelträning 1
Spelträning 2
Spelträning 3
Spelträning 4
Spelträning 5
Spelträning 6
Spelträning 7
Spelträning 8
Spelträning 9
Spelträning 10
Spelträning 11
Spelträning 12
Spelträning 13
Spelträning 14
Spelträning 15
Spelträning 16
Spelträning 17

alla får vara med att spela. Dessa tillfällen
är gratis och BK Alert bjuder på fika.
Vi kommer därefter att erbjuda lagtävling
med drop-in onsdag den 9 mars, onsdag
30 mars och onsdag 20 april. Ni förbinder
er således inte att spela mer än den kvällen ni väljer att komma.
Om detta blir en succé utökar vi antalet
speltillfällen.
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Bridgeskolan på BK Alert
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Utan nya bridgespelare stannar
bridgen upp. Utbildning och vidareutbildning är viktigt, för att inte
säga nödvändigt.

Ingen kursavgift här, utan man
betalar sedvanlig bordsavgift på
60 kronor. Spelkväll är torsdagar
med start 21 januari kl 18:30.

Sven Arvidsom som lett kurs 2
tar ledigt i vår, men räknar med
att vara tillbaka till hösten 2016.
Efter att ha gått kurs 2 klarar man
av de flesta bud och spelsituationer, men man behöver repetera
och träna. Därför kommer vi att
fortsätta med tränings- och tävlingsspel under enklare lättsammare former i vår. Där kommer vi
också att inbjuda tidigare kursdeltagare som gått utbildningarna
men som av något skäl stannat
upp i sitt spelande.

Efter en termin med ”riktig”
bridge är man betydligt mer motiverad att fortsätta med kurs 3.

Söndagskurser
Det är också vår avsikt att ordna
något eller några seminarier på
olika teman i vår. Mer om detta
senare.
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BK Alert styrelse 2015/16

Alla dessa poäng
Typer av mästarpoäng

Flera av våra medlemmar har noterat
att de erhåller mästarpoäng då de placerar sig högt upp i resultatlistan och
har börjat förhöra sig om hur detta
egentligen fungerar och varför man
spelar om mästarpoäng. En kort
text om mästarpoäng är långtifrån
tillräcklig för att förklara alla
delar kring detta men nedan
sammanfattas grunderna.

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

Det finns tre typer av mästarpoäng:
Bronspoäng, silverpoäng och guldpoäng. Guldpoäng är mest attraktiva
då de motsvarar 10 silverpoäng
eller 100 bronspoäng. 1 silverpoäng är således lika mycket värd
som 10 bronspoäng.

Vad spelar vi om på
klubben?

Varför mästarpoäng?

Gull Jansson
Sekreterare
Telefon: 070-362 59 99
Mail: gulljansson@
telia.com

Torsten Lindfors
Material och utbildning, v ordf
Telefon: 08-756 20 25
Mail: torsten.lindfors@
gmail.com

Margareta Halldin
Klubbmästare
Telefon: 070-735 56 61
Mail: margareta@
machri.se

Bernt Jansson
Kassör
Telefon: 070-223 41 44
Mail: jansson.lotsen@
telia.com
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Ylva Arbacken
Hemsida, facebook, sponsorer, tävlingsledare
Telefon: 070-818 19 14
Mail: ylva.arbacken@
comhem.se

En vanlig spelkväll på klubben
spelas det om bronspoäng. Vinnarna får dubbelt så många poäng
som antalet par de är före i resultatlistan. Om exempelvis 14 par
deltar i en tävling får vinnarna
13*2=26 bronspoäng vardera. Den
första fjärdedelen i resultatlistan
får också bronspoäng i en fallande
skala.

Den egentliga anledningen till att
vi spelar om mästarpoäng är att
det är ett sätt att finansiera Svenska
Bridgeförbundets verksamhet då
alla klubbar betalar en mästarpoängsavgift för alla deltagande par
i en tävling. För spelarna är det
dock mer intressant att samla
mästarpoäng för att uppnå
olika mästarklasser. Den första
mästarklassen, klubbmästare,
uppnås vid 200 inspelade
bronspoäng.

Varför spelar vi bara om
bronspoäng?
Den enkla anledningen är att
bara de stora tävlingarna i Sverige
spelas om guldpoäng. Två gånger
om året (oktober och april) har
vi dock rätt att spela om silverpoäng.

Tomas Persson
Tävlingsprogram
Telefon: 070-355 17 04
Mail: tospen98@hotmail.com
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BK Alert startade 2007 av Tomas
Persson. Vi har idag ca 140
medlemmar.

Bridge är inte bara bridge
Bridge är i hög grad en social företeelse. Det har vi tagit fasta på genom
att i pauserna bjuda på matiga och
goda mackor eller färskt pizzabröd
med brie och marmelad. Mums.
Fester är viktiga, traditionellt håller
vi en jul- och en vårfest med spel,
god mat och dryck.

Hitta hit

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

