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

Härnö BS 

Vår höstsäsong har kommit i gång på ett bra sätt och vi har ett snitt på 22 par 
på det tre första spelkvällarna. Resultaten kan ni alltid läsa på vår välordnade 
Spadersida. Vill dock nämna att nu i veckan blixtrade Tony Svensson-Roger 
Larson till och segrade i Hcp. Grattis. 
Simultan gick med 373 par. Topp tre från oss tog platserna 11-26-31. Det var 
Carina/Lennart, Jan-Ove/Kjell och Johan/Anta. 

  

SAMVERKAN-information-nyordning 

Nicke har sänt mig text enligt nedan. Jag stöder helt hans idé. 
  
I den nya bridgesituationen i Härnösand kan vi nu verka gemensamt i många 
avseenden. T ex med resultatrapportering till tidningen och med att meddela datum 
för terminsstarter. 
Fredagsbridgen lär starta sin höstsäsong redan nu på fredag 7/9 och måndags- och 
onsdagsklubbarna i nästa vecka. 
Djungeltrumman har säkert nått de flesta redan, men varför inte en gemensam 
uppmaning/inbjudan dessutom för att väcka någon eventuell slumrande och locka 
till denna nya ordning, som tar sin början på Artillerigatan. 
  

Sundsvallsligan 

Inger lag från HBS deltar i nuläget. Vår medverkan har tyvärr minskat till bara 
ett par. Det är Georg B-Anders S som spelar i högsta divisionen. Det går 
toppenbra. Man blev ligamästare Våren-18 tillsammans med Dan-Helena, 
och toppar tabellen Hösten-18 efter 2 matcher. 
  

Allsvenskan 

Första ronden med 3 matcher är spelad. Elitserien med 12 lag toppas av 
Uppsalabridgen lag Skalman.  Från Norrland deltar lag från Umeå som ligger 
6:a och lag från Gävle som ligger 8. Lag Helena från Sundsvallsbridgen deltar 
i Div 2 Norrland och startade bra med 1 vinst, 1 oavgjord och 1 förlust. Man 
parkerar nu som 5:a. Bra gjort av er f.d. HBS-are. Sollefteå har kvalat in 2 lag 
till Div 3 Mellersta Norrland med 10 lag. Det är lag Jerry som ligger 8 efter 1 
vinst och 2 förluster och Lag Torsten som ligger sist efter 3 förluster. 
  

Svenskas Cupen omg 6 

Kvar av för oss närstående är endast Carina Sjöblom. Laget skall nu möta lag 
Lerner uppe i Umeå. Det är ingen omöjlig uppgift. Vi önskar lycka till. Laget 
heter Westman. Övriga spelare är Bosse Sundström och paret Andreas 
Westman-Staffan Hedman. 
  
Med Bridgehälsning 

Ove Bylund  


