
Bridgekrönika vecka 14 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 

Härnö BS 
Bara 16 par till start. Seger till Kjell Karlsson-Gunnar Westman 62,8 %.  Med 
Handikapp toppade Knut Lundström-Anders Nordin. Där räckte 58,5 % till vinst. 

KM-mixed går måndag 16 april 
HBS har under många år spelat detta KM ihop med en vanlig spelkväll där även inte 
mixade par deltagit. Det där så klart ingen bra ordning. Nu har klubben så många 
damer att man beslutat att spela detta KM med enbart mixade par. Dags att bilda nya 
konstellationer så att det blir många par. 
 

DM-mixed 

I Sollefteå 21 april fördelas medaljerna. Från HBS har ovanligt många anmält sig. Det 
är bra. På listan står Rehnberg-Karlsson, Nymark-Norberg, Forsberg-Wedin, Molin-
Lundgren och Sjölander-Åkerlund. Just nu är det 19 par på listan. 
 

SM-lag 2018 Semifinaler 
Spel sker i helgen över hela landet. På 10 orter startar 6 lag på varje plats. Tyvärr 
kastar Ångermanland in handduken. Lag Nipan från Sollefteå som via DM-seger var 
kvalificerade att starta i Östersund avstod från att delta. Enligt uppgift gick chansen 
vidare i turordning till övriga ÅBF-lag i DM. Skog, Härnö och Ö-vik. Inget lag 
nappade. Den vakanta platsen i Östersund gick nu till ett lag från Göteborg. 
 
Man får naturligtvis ha respekt att man kan ha förhinder och att livet ibland måste 
bestå av annat än bridge. Tråkigt ändå att inte vårt distrikt är med. Vi får nu hoppas 
på lag Bylund från Sundsvall. Laget, som i fjol blev tvåa, består av f.d. ÅBF-spelare 
 

De vanligaste kortfördelningarna 
4‐4‐3‐2     22 %    
 5‐3‐3‐2    16 % 
5‐4‐3‐1     13 %    
 5‐4‐2‐2    11 % 
4‐3‐3‐3     10 %    
 6‐3‐2‐2    6 % 
6‐4‐2‐1     5 %       
4‐4‐4‐1     3 % 
6‐3‐3‐1    3 % 
Dessa fördelningar, som utgör 89 procent av tänkbara fördelningar, gäller enskilda händer, men 
också hur färgerna kan vara fördelade. Alla övriga fördelningar utgör totalt 11 procent. Balanserade 
händer utgör 48procent om man definierar konservativt, men hela 65 procent om man är mer 
generös i sin definition och även inräknar de med två dubbelton. Man kan alltså rätt så ofta öppna i 
sang eller återkomma med ett sangbud. De mest vanliga kortfördelningarna kan vara bra att känna 
till vid olika spelsituationer även om man givetvis inte kan alla procental i detalj utantill. 
 
Denna info har jag kopierat från Bo Gullefors skrivning i Bridgekontakt vecka 12. 
 
Med Bridgehälsning   
Ove Bylund 



 

  


