
Bridgekrönika vecka 18-19 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 
 

Härnö BS 
Vecka 18 
Vinst till Jan-Ove Ahlberg-Kjell Jonsson som slog Bengt Petersson-Lars Åberg med en enda poäng. 
Med Hcp blev ordningen den omvända men då var skillnaden 14 p. Det var 13 par som deltog. 
 

Vecka 19 
Vi spelade KM-individuellt. Det såg problematiskt ut strax före start. Då fanns 35 spelare på 
startlistan. Inte bra, det ger 8 bord och 4 ggr 8 är 32 spelare och då måste 3 spelare stå över varje 
rond. Huga! Men en bra lösning kom till stånd genom att Renée S ställde upp med kort varsel. Johan 
P hämtade och med 36 till start fick alla spela hela tiden. Perfekt. Ett tack till Renée och extra trevligt 
att hennes spel räckte till en bronsplacering i KM. 
 
Resultat: 1) Tommy Lindqvist 272, 2) Sven-Arne Staflund 261, 3) Renée Sundlöf 238, 4) Ove Bylund 
225, 5) Anders Lundgren 223, 6) Johan Pettersson och Anette Birgersson 220. Fint också att få läsa en 
lista topp 6 som uppvisar att en stor del av vår styrelse/våra idoga bridgearbetare har Fru Fortuna på 
sin sida. Det känns bra och rättvist. 
 

Härnösandsligan 
Ligan har nu avslutats och 7 lag deltog. Scratchtabellens segrare blev Lag B 121 VP före lag Tobias 104 
och lag Lindqvist 83. Medelåldern i segrande lag är 83 år. Vad sägs om det! 
Hcp-tabellen hade samma etta och tvåa. Tredjeplatsen gick till De Fyra Gröna som presterade 2 
vinster, ingen förlust och övriga oavgjorda. Bra kämpat. Deras resultat visar att även orutinerade 

spelare kan bilda lag och tävla med framgång i Hcp-versionen. 
 
Sundsvallsligan 
Lag JAKT förlorade sin sista match i div. 3 vilket tyvärr medförde att man tappade ledningen och 
halkade ned till andraplatsen i tabellen. Men eftersom två lag får flytta upp till div. 2 så har man gjort 
en bra insats. Hur fortsättningen blir är nog ovisst. Div 2 spelar onsdagar och Div 3 på tisdagar. 
Jag ser Anders Strömberg som fadder och Primus Motor för lag JAKT där han spelat. Han spelar 
dessutom i Div 1 med framgång. Det går alltså inte att delta i både 1:an och 2:an. Det blir väl för JAKT 
att ta en funderar på hur det skall bli. 

  
Backe Mixed 
Tävlingen lockade 19 par. Medelpad visar klass. Deras två par tog platserna 1 och 2. Alnöparet Ann-
Mari Öhlén-Mats Åsenlund segrade och slog Carina Sjöblom-Bo Sundström med 1,1 poäng. Därefter 
kom två par från hemmaklubben. Backe BK är värd en extra applåd för sina fina arrangemang.  

 
Svenska Cupen 
Spelordningen för rond 4 har meddelats. 
Näsåker Hotspur möter Jämtlandslaget Goof Troop II hemma i Näsåker. 
Sollefteå BK Nipan möter Lag Westman i Sundsvall. 
Det tredje laget från Ångermanland Team Box (Skogs BK) möter Sundsvallslaget Lazy Jacks hemma i 
Lugnvik. Om något ÅBF-lag tar sig till rond 5 så är det en överraskning. Men vi hoppas! 
 
Med Bridgehälsning  Ove Bylund 


