
 
Bridgekrönika vecka 12 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 

 

Härnö BS 
Tototävling spelades denna vecka och då gäller det Handikappresultaten. Vinnare blev Åsa Ulvas-
Inger Wirén som var mer än 4 % före tvåorna Knut L-Anders N. Tredjeplatsen tog Bengt P-Lars Å. 
Hela totopotten som var på en bit över 300 kronor gick till Åsa och Inger. Gratulerar! Vad 
värdesätter Ni högst, äran eller pengarna? 
 
Lennart B-Ulf H segrade i Scratch, igen. Ett svårslaget par som på två månader startat tre gånger 
och alla starterna har resulterat med vinst. Tvåa blev Sören H-Bosse N och trea Georg B-Lars O. 
 

Kommande 
På tisdag är det åter dags för Simultantävling. 

 

Svenska Cupen rond 2 

Många matcher i omgång två har spelats. Skog BK lag Box (P-A Lindström-Lars Nordlinder och 
Hans Beijar-Bengt Kriström) har varit i Umeå och segrat med 72-41 mot laget Björkens Damer. 
Bylundslaget Lazy Jacks är vidare efter vinst med 74-60 mot ett Jämtlandslag. Sollefteå har 3 lag 
vidare till rond 3. Nipan, PAAJ och Näsåkers Hotspurs. Guldpoäng strömmar in. 
 
Sista speldag för rond 2 är 25 mars. Lottning är på gång för rond 3 och är alltid spännande för 
lagen, får man hemmamatch eller bortamatch 20 mil bort och vilket lag blir motståndare. 
 

Bridgeproblemet 
Det är fyrmanna och kontraktet 6NT. Du skulle svara på hur du spelar om du måste ha tre spel i 
en färg för att klara kontraktet när du på handen har K kn 3 2 och träkarlen har E 9 5 4. Lösningen 
är att ta för Kungen och sedan spel hackan mot E 9 5 och täcka motståndarens kort. Är han utan, 
sitsen 5-0, får man ta med Esset och spela upp mot kn 3. Det kallas att spela safety. 
 
Krönikan går till 70-talet adresser. Endast tre svar kom in. Utskicket gick söndag kl. 23,13. Svar 1 
kom 00,21 (Bo Gullefors). Svar 2 kom 00,29 (Johan P). Svar 3 senare från Lennart B. 
 
Vi lottar ut ett litet pris i fikapaus på klubben. Hedersomnämnandet går till Bosse G som slog 
Johan P med 8 sekunder. 

Kuriosa 
Jag använde samma problem i ett veckobrev för 15 år sedan och brevet gick till cirka 50 adresser. 
HBS hade då över 100 medlemmar men färre hade dator och e-post på den tiden. 5 svar inkom 
och vinnare blev Anders Strömberg, det lottade priset gick till Anders Nordin.  
 

Backespadern-resultatet har rättats. 
Grattis Carina Sjöblom med partnern Kent till vinsten i rallytävlingen. Vi ser att ÅBF beslutat att 
rättat till missen och justerat prislistan så att Ni gick till topp. Bättre sent än aldrig. 
 
Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  


