
 
Bridgekrönika vecka 11 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 

 

Härnö BS vecka 11 
Seger scratch gick till Lars O-Georg B med 69 % före Tommy L-Ove B 62,5% och Tony S-Roger L 
på 60 %. 
Vi är full av beundran, Lars Olsgren 90 år vinner och har med hjälp av partner Georg tagit 5 
pallplatser, varav 2 vinster, på de senaste 6 starterna. Parets system är Stark klöver, man spelar 
eftertänksamt och sakta, för sakta anser en del, och det ger bra resultat.  
 
Hcp-resultaten var något överraskande. Segern gick till Tony S-Roger L före Lars och Georg. 
Egon B-Tommy L blev trea.    
. 

Sundsvallsligan 
Tre matcher av fem har spelats och läget Div 1 är: 
 
Lag Strömberg med Georg B-Anders S leder på 44,03 
Lag Henriksson är 2:a på 43,96. Kapten är Ulf H som då och då spelar på HBS med Lennart B. 
Lag Westman på 38,18 är 3:a och ligger bäst till eftersom man bara har spelat 2 matcher. 
 
Div 3 
Läget är att lag JAKT leder efter 2 vinster och 1 förlust. Senast vann man med 20-0, då deltog 
Kjell J och Anders S. Målet är att återgå till div 2. Två lag av sex flyttas upp. 
 

Svenska Cupen 
Kollade på ÅBF-lagens resultat, som mest är det Sollefteålag. PAAJ-Fyra Damer 72-39, ett väntat 
resultat. Näsåkers Hotspur-BK Nipan 76-56, en överraskning. Klöver Ess från Umeå slog som 
väntat ut Tjejligan, siffrorna 80-55. Lag Box från Skog har ännu inte spelat.  
 

Ett litet bridgeproblem-lärorikt 
Den som spelar 4-manna skall veta vikten av att spela hem kontraktet. Riskera aldrig kontraktet 
för att få ett övertrick. Här får du ett exempel. Du spelar 6 NT och klarar kontraktet om Du får 3 
spel i färgen. Du skall klara alla sitsar på 4-1. Hur spelar Du? Kolla nu på klockan har lång tid Du 
behöver för att hitta rätt spelsätt. 
 
        E 9 5 4 
 
        K kn 3 2 
 
Vid spelbordet i praktiken gör nog många fel. Kanske kan man lära sig att känna igen sitsen? 
Sänd rätt svar på e-post till mig. Ett litet pris utlottas och ett hedersomnämnande går till först 
insända riktiga svar. 
  
 
Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  


