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”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 
 

Härnö BS 
Det var Tototävling vilket gjorde att veckans huvudnummer var Hcp-listan. Georg B-
Lars O spelade 70 % med scratch och det räckte då även till Hcp-vinst. Det medförde 
att paret fick c:a 500 kr från toton för sin prestation. Gerd Nymark blixtrade till genom 
att bli tvåa tillsammans med Gunilla Hellström, en nygammal partner från Gävletiden 
för sådär 10-12 år sedan. Tommie O-Egon B tog åter en pallplats, bravo.   
 

Om totopengar 

Att dela ut totopengar omedelbart efter tävling är väl en onödig risk eftersom 
resultatet är preliminärt. Som exempel så var det fel inmatning på en bricka som jag 
spelade i tisdags. Vi fick en nolla och 0-14 och hade tagit 4 straff. Inmatat var +4 i 
stället för -4 som ger oss 14-0, en ren topp. Det påverkade nu inte toton men 
protesttiden utgår dagen efter. 
 
Förslagsvis meddelar man totoresultatet men väntar med att dela ut pengar, kanske 
till nästa tävlingsdag. Blir det fel totovinnare så är det skämmigt hur man än gör. 
Alternativen torde vara att klubben kastat bort typ 500 kr eller att man kan få/ta 
pengarna tillbaka. 

 
DM-Veteranen MBF 
Medelpad har gjort flera försök att spela Veteran-DM. Senast utlystes DM-spel en 
vardagkväll i Sundsvall som bronstävling över 28 brickor och med en spelavgift på 
låga 100 kr. Två, säger två par anmälde sig.  
 
Det uppges att det var sista försöket. Blir MBF då utan deltagare i SM-finalen? 
Märkligt eftersom MBF har många duktiga veteranpar. Vi får oroa oss för bridgens 
framtid. Att någon helg anordna en Silvertävling i distriktet verkar omöjligt och har 
inte gjorts på många år. 
 
 

 SM-lag för Juniorer 
Tävlingen skulle ha gått i Norrköping men måste tyvärr inställas. Det behövs minst 6 
lag men man fick bara 5 lag anmälda. Detta trots att Förbundet verkligen ansträngt 
sig och satsat bra med tid, resurser och pengar för att skapa juniorbridge. Man måste 
se med oro på hur det blir i framtiden när det saknas ungdom. 
 
Värt att nämnas är att Sundsvallsbridgen hade ett lag anmält. Man kan konstatera att 
Anders Strömberg, f.d. ordförande i HBS, lagt ned ett beundransvärt stort arbete för 
att skapa juniorbridge i Sundsvall. Det är ett mycket svårt att nå framgångar i det 
jobbet, kanske omöjligt?  
 
Med Bridgehälsning 
Ove Bylund 



 


