
 
Bridgekrönika vecka 13 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 

 

Härnö BS 
Påskvecka och Simultantävling enligt programmet. Men före tävling ett Påskmingel med godis, 
frukt, goda drycker och välgjorda goda snittar. I paus kaffe med tårta, mera godis och utlottning av 
pris för bridgeproblemet, vinnare Johan P. Efter tävling prisutdelning, en kartong ägg till samtliga 
46 spelare. 
 

Ett tack 
Det går till ALLA klubbens ”bridgearbetare” som lägger tid och arbete på oss medlemmar. Men 
denna vecka går tacket främst till Kerstin R och Tommy L som gjorde grovjobbet. 
 

Resultat 
Vinnare Scratch Lennart Bylund-Emil Tibblin 70 %, båda f.d. medlemmar i HBS, tvåa Bratell-
Olsgren 64 %, som vanligt på pallen och trea Tony Svensson-Roger Larsson med 60 %, med en 
bästainsats som även räckte till seger i Hcp på 64,5 %. Tvåa där Egon Bergqvist-Tommie Olsson 
61 %, en toppinsats och trea Ulla-Britt Nordin-Monica Forssell 59 %. 
 

Ett stort misstag 
Tyvärr, det var ingen Simultantävling som vi trodde. Varför och hur gick/går det till i Simultan? 
De klubbar som anmält sig till Simultan får sig tillsänd en datafil med de givar som skall spelas. 
Den filen ligger till grund för att lägga brickorna. Av för mig okänd anledning användes fel fil när 
brickorna producerades. Det borde inte kunna hända kan man tycka men även en klubb till, Västra 
Bjäre, spelade fel brickor. 
 
Hoppas jag förklarat rätt, om inte kommer jag med rättelse i nästa krönika. En tråkig miss både för 
arrangör och för de spelare med goda resultat som tänkte sig få många bronspoäng. 
 

Vinnande par i Simultan 
Pernilla Näs-Björn Sjöberg 68,6 % är från Jämtland-Härjedalen. Det var 336 par till start. 
 

Svenska Cupen 
Lottning till omgång 3 har avverkats. Av kvarvarande länslag hittar jag bara lag PAAJ och Nipan. 
Båda har fått spelplats Hudiksvall. Avståndet känns säkert lite drygt för flera. Men för Bosse 
Gullefors är det nästa hemmaplan. 
 

Silverlaxen 
Johan och Anta gjorde en strong insats när man blev tvåa i hårt konkurrens i ett starkt startfält 
med 21 par. Man ledde när sista ronden började och hade då blindrond och fick titta på. Det hade 
behövts 5 poäng till för att bli etta och därmed slå fältets deltagande Stormästare, Hans-Ove 
Sandin och Bosse Sundell från Storsjöbyggden. 
 
 Det är bra för HBS att man har Anta och Johan som gör klubben synlig. Ofta är dessa det enda 
paret från Härnösand i tävlingar som spelas utanför stadsgränsen.  
 
Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  


