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Sundsvall 2001-03-29
Polen vann EM igen!

Polen och Frankrike är de enda länder som vunnit öppna EM-par. I år spelades tävlingarna i Sorrento, Italien, och återigen blev det en polsk seger. Denna gång genom Jan Moszynski och Jaroslaw Cieslak, som till slut vann med relativt stor marginal. Jan 39 år, arbetar med data. Jarowslaw 37 år, är lärare i historia. Paret hade en relativt dålig andra session i semifinalen. En formidabel spurt i den tredje sessionen gjorde att de fick ihop tillräckligt med poäng för att kvalificera sig till finalen som de senare vann. Italien lade därefter beslag på såväl silver- som bronsmedaljerna genom Leandro Burgay - Carlo Mariani och Dano De Falco - Guido Ferraro.

Det var mer spännande i EM-par för seniorer. Det engelska paret Keith Stanley - Derek Rue och det tyska Hans Humburgh - Göran Mattsson (Göran Mattson är svensk från början men har bott över 20 år i Tyskland) drog ifrån det övriga fältet. De båda paren drog växelvis i ledningen och med fyra brickor kvar att spela ledde engelsmännen bara med 4 poäng. Humburgh – Mattsson hade dock en mycket stark avslutning och fick äntligen vinna EM par för seniorer. Vid de två föregående mästerskapen har det tyska paret varit i spets inför den sista sessionen men inte lyckats hålla ända in i mål. Tredje plats gick till det Holland och Roald Ramer – Jan Bomhof.

För svenskt vidkommande var EM något sämre resultatmässigt än vad vi vant oss vid under de senaste åren. Peter Nordén – Bo-Henry Ek, Örebro, nådde bäst placering (15:onde plats) av svenskarna i öppen klass. I seniorklassen var det Lars Höglund – Rolf Westman som placerade sig främst (22:a plats). 

För mera information om EM, bulletiner etc. se: www.eurobridge.org

Bilagor:
Svenska placeringar och topp 3 vid EM.
Några svenska givar.


Med vänliga hälsningar



Micke Melander
Sveriges Bridgeförbund





Följande svenska placeringar i EM:
Par markerade med röd skrift är samtliga svenska deltagare. 

Öppna par:
A-final (54 par)
1. Cieslak – Moszynski, Polen
2. Burgay – Mariani, Italien
3. De Falco – Ferraro, Italien

15. Peter Nordén – Bo-Henry Ek
22. Ulla-Britt Goldberg – Lars Goldberg
42. Bengt-Erik Efraimsson – Kenneth Borin

B-final (156 par)
1. Mihov – Nanev, Bulgarien
2. Auken – Von Arnim, Tyskland
3. Bakkeren – Bertens, Holland

29. Leif Trapp – Gunnar Elmroth

C-final (82 par)
1. Gothard – Piekarek, Tyskland
2. Bussek – Pauly, Tyskland
3. Lungu – Faber, Rumänien

36. Leif Lysebring – Johnny Pettersson

Seniorer par:
A-final (40 par
1. Humburgh - Mattsson
2. Stanley - Rue
3. Ramer – Bomhof

22. Lars Höglund – Rolf Westman
25. Bengt Bergsten – Yngve Nilsson

Uppsamlingstävling (39 par)
1. Jörgensen – Norris, Danmark
2. Göran Olsson – Erik Franzén
3. Cappodanno – D´Andrea, Italien

26. K. Andersson – P. Andersson
29. Ildiko Van Stuijvenberg- Kjell Nordgren
32. E. Boberg – A. Ågren
33. Nils Jensen – Jan Troberg
39. Birgit Andersson – Nadja Praquin





Dubbelsidig skvis!

Deltagarna i Öppna EM fick snabbt testa sina tekniska färdigheter som spelförare. Redan på den tredje brickan i den första sessionen fick de stöta på följande giv, efter en vacker budgivning landar du till slut i 6 klöver vilket är din plan?
 
Bricka 11, Syd giv, Ingen i zonen

			[	4

	[	A 9 8 5			[	3
	]	A 9 4 			]	K 8 2
	{	A K 7 3			{	Q 9 8
	}	6 2			}	A K J 7 5 4


Väst	Nord	Öst	Syd
Leif		Gunnar	
Trapp		Elmroth	

			Pass
1NT	Pass	2[*	Pass
3}*	Pass	3[*	Dbl
4}*	Pass	5}*	Pass
6}	Pass runt

2 spader var en överföring till klöver
3 klöver förnekade extra värden eller längder
3 spader var en mild slaminvit med singelspader och 5-6 klöver
4 klöver accept av slaminvit 
5 klöver förnekade 2 ess


Eftersom Trapp visste att Elmroth hade bra kort kunde han höja till slam. Ett annat skäl till att höja till slam var såklart att man passerat 3 NT och att tävlingsformen var partävling, att då vara i fem-i-lå är sällan rätt.

Leif Trapp spelade brickan brilliant, han fick en spader ut som gick till kung och ess. Därefter följde spader till stöld och klöver till ess när alla följde. Spelföraren fortsatte nu med ruter till ess och en andra klöver mot bordet, när Nord nu bekände med damen behövde han inte gissa huruvida han skulle maska eller toppa. Kontraktet var nu hemma – men som sagt var det partävling. Hur skall man fortsätta för att vinna alla stick???


Trapp hade ett svar på det också, han fortsatte med att trumfa ut så att Syd inte skulle få någon stöld, tog ut ruterdam och fortsatte med en ruter till kungen. Nu får det dags att ta en spaderstöld igen.

Läget var nu som följer:

			[	--
			]	10 6 3
			{	J 
			}	--
	[	9			[	--
	]	A 9 			]	K 8 2
	{	7			{	--
	}	--			}	5
			[	K
			]	Q J 7
			{	--
			}	--

När Leif Trapp nu fortsatte med klöverfem var Syd skvisad i högfärgerna. Syd beslöt sig för att behålla spaderkung så Trapp sakade sin spadernia från bordet. Sen var det Nords tur att bli skvisad i de röda färgerna, det spelade ingen roll vad han sakade Trapp vann sina 13 stick på en perfekt kontrollerad dubbel skvis.

Hela given var:

			[	Q 10 4
			]	10 6 3
			{	J 10 6 5 2
			}	Q 8
	[	A 9 8 5			[	3
	]	A 9 4 			]	K 8 2
	{	A K 7 3			{	Q 9 8
	}	6 2			}	A K J 7 5 4
			[	K J 7 6 2
			]	Q J 7 5
			{	4
			}	10 9 3


Slutspelad!	
I den tredje sessionen fick vi se ett underbart slutspel av Bengt-Erik Efraimsson.

Session 3. Giv 17. Nord giv. Ingen i zonen.

			[	8 7 4
			]	J 10 7
			{	Q 8 2
			}	10 4 3 2
	[	K 9 6 5 3 2		[	A Q
	]	Q 9			]	A 8 3 2
	{	K J 10 7			{	9 3
	}	K			}	A J 8 7 6
			[	J 10
			]	K 6 5 4
			{	A 6 5 4
			}	Q 9 5

Väst	Nord	Öst	Syd
Borin		Efraimsson					Pass	2}	Pass
2[	Pass	2NT	Pass	
3NT	Pass runt

Efraimsson – Borin spelar ett system med stark klöver, varför Efraimsson fick öppna med 2 klöver efter deras överenskommelser. Väst krävde med 5-6 spader när Öst visade upp en maxhand med 0-2 spader. Väst förlorade lite av sitt intresse av att nå slam och föreslog att spela utgång i 3 sang istället, vilket också skedde.

Syd spelade ut hjärterfyra, varpå Bengt-Erik gjorde sitt första rätta val genom att spela på bordets dam. Sen följde spader till ess på vilken tian kom från Syd. Spelföraren fortsatte nu med spaderdam på vilken Syd även bekände med knekten, Efraimsson hade nu råd att ta över damen med kungen för att fortsätta med bordets alla spader. När Nord började att saka hjärter var Syd tvungen att hålla den färgen, (om så inte hade skett hade Syd kunnat undvika att bli så slutspelad som han nu blev). Efraimsson tog också för klöverkung och när det var fem kort kvar var läget som följer:

			[	--
			]	--
			{	Q 8
			}	10 4 3
	[	--			[	--
	]	9			]	A 8
	{	K J 10 7			{	9
	}	--			}	A J
			[	--
			]	K 6
			{	A
			}	Q 9

Spelföraren som nu trodde sig ha en god bild över hur korten satt fördelade, fortsatte med hjärter till ess och slog ur sig med en låg hjärter. Syd kunde nu hämta hem sitt ruteress men kunde finna sig inpetad och fick slå ifrån sig med en klöver in i spelförarens gaffel för elva stick till Borin – Efraimsson. Svenskarna belönades med 246 av totalt 286 poäng för insatsen.

