
Bridgekrönika vecka 20 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 
 

Härnö BS 
Simultantävling denna vecka. Lokalheatet gav favoritseger när Carina S-Lennart B 
vinner före Tommy L-Ove B med Johan P-Anders L som trea. 
Riksheatet med 333 par gav plats 17 till Carina-Lennart, 19 till Johan-Anta och 39 till 
Tommy-Ove.  
 
Hcp-tävlingen vann Tommy L-Ove B. En extra applåd ges till Tommie Olsson-Egon 
Bergqvist som ganska nyss gick bridgekurs. Man blev nu tvåa slagen med ynka 0,3 
poäng. Otur, vi är många som unnat paret 1 poäng till för att kunna notera sin första 
vinst. Tredjeplatsen togs hem av Anette B-Kerstin R. 
 
Kommande 
På tisdag spelar vi Tototävling. Det är då det är som trevligast att vinna Hcp eftersom 
det också ger klirr i kassan. Sedan kvarstår VÅRAVSLUT 29 maj. Skall man vara 
med då så måste man föranmäla sig senast 22 maj enligt Spadersidan.  
Sommarbridge del 1 går igång 5 juni. 
 

Tibblin Cup-oj! 
Tävlingen blev inställd p.g.a. för få anmälda. Ganska väntat tycker jag. Att lägga en 
tävling på Pingstafton kan inte vara rätt. Ansvaret för valet av dag bör väl delas av 
ÅBF och HBS? Jag skrev i tidigare krönika ”tänker man inte”. Inblandade gjorde nog 
sitt bästa men det var denna gång tyvärr inte tillräckligt. 

 
Svenska Cupen rond 4 
Nu har de båda Sollefteålagen spelat. Näsåker Hotspur förlorade mot Jämtlandslaget 
med 25-52 hemma i Näsåker. Lag Westman i Sundsvall utklassade Lag Nipan med 
112-14. 
Kvar från ÅBF är Team Box (Skogs BK) som 7 juni möter Sundsvallslaget Lazy 
Jacks hemma i Lugnvik.  
 

Märkligt lågt intresse 
Att delta i Bridgefestivalen i Örebro är en fin bridgeupplevelse. Att dessutom få 
representera sitt distrikt och få spela en SM-final gör resan ännu mera värd. Man får 
också bra ekonomiskt stöd. 
 
I årets DM-final startade 21 par och kvalificerade till SM-finalen är de fyra första i 
prislistan. Om inte något par vill ställa upp så går frågan vidare till nästa par o.s.v. I år 
gick chansen att spela finalen ända ned till placering 19. Tyvärr ett bevis på att 
intresset inom ÅBF att tävla på nationell nivå numera är väldigt litet. 
  
Med Bridgehälsning 
 
Ove Bylund 



  


