
Bridgekrönika vecka 17 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 
 

Härnö BS 
Simultan igen. Att bara 12 par kom till start beror på att en bridgeresa till Åland pågår 
med 40-talet deltagare från stan. Överlägsen seger gick nu till Emil Tibblin i par med 
Lennart B. Emil är nybliven vinnare av DM-par i Medelpad, se nedan. Deras nästan 
76 % gav 73,4 % i riksheatet. Det räckte där till en andraplats. Grattis! 
 
Emil och Lennart deltog även i vår senaste Simultan och kunde då glädja sig åt ett 
toppresultat. Besvikelsen sedan blev stor när det visade sig att vi hade spelat fel 
brickor och tävlingen ströks från Simultan. Fint att man nu fick plåster på såren. 
 
Grattis även till Johan-Anta på plats 7 och PO-Pelle på plats 75 bland 432 par. 

 
Kommande Härnö BS-OBS 

Vi har en ändring i spelprogrammet. Där står på 1 maj inget spel men nu har det 
beslutats av vi spelar även då. Det är Valborg och helgdag. Veckan därpå, 8 maj, 
spelas KM-Individuellt. Då kommer man utan partner. Alla kan delta, det kan vara 
trevligt med en ny partner för varje ny rond. 
 

DM-par Mixed ÅBF 
Mästartiteln gick, ganska väntat, till Sollefteå och Ann Lidfors-Jerry Mähler. Grattis! 
Det var 24 startande par och HBS-placeringarna blev: 4) Ewa M-Anta L, 7) Kjell K-
Kerstin R, 11) Gerd N-Bo N, 14) Stig Å-Liss S, 17) Nicke W-Gudrun F och 18) Johan 
P-Monica W. Bra för klubben och ÅBF att många deltar i DM.  
 

ÅBF-rallyt 
När en deltävling återstår så leder Per-Arne Lindström på 220 p. Sedan följer Ann 
och Jerry på 209. Det ser ut att vara svår att ta in men det är nästan helt jämt. Det 
beror på att en tävling, den sämsta, skall strykas. P-A:s sämsta är på 26 och Ann-
Jerry tar bort 14. Man kan därför påstå att P-A ligger efter med 1 p. och att 
rallymästare blir den i trion som gör bäst resultat i Tibblin Cup. 
 

DM-par Open MBF 
Spelades i lördags med 7 par. Mästare blev Emil Tibblin-Staffan Hedman före Dan B-
Helena S. Carina S-Lennart B blev 4:a. Startfältet var enormt starkt. 80 % var 
Stormästare. Georg B-Anders S deltog och slutade som 7:a. Snitt Hcp var c:a 14.  
Jag har svårt att tro att det finns några DM i Sverige med så hög standard. 
  

Kommande ÅBF 
Tibblin Cup som även är DM-individuellt skall enligt ÅBF:s spelprogram gå av stapeln 
19 maj i Härnösand. I min bok är det på PINGSAFTON. Hur tänker man? Eller tänker 
man inte. Eller har jag fel information och inte förstår? 

 



 
Svenska Cupen 
Två lag från Sollefteå har varit i Hudiksvall för omgång 3 och kämpat. Lag 
Nipan/Gullefors är att gratulera som vann med 64-35 och därmed gick vidare till 
omgång 4. Tyvärr gick det inte så bra för PAAJ/Mähler, man förlorade med siffrorna 
26-78. 
 
Med Bridgehälsning   
Ove Bylund 
 

  


