
Bridgekrönika vecka 4-5 2018 

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

 

Härnö BS 
Vecka 4 
Första deltävlingen av 3 i KM-par, 17 par, resulterade i vinst för Anders Lundgren-Thomas 
Westberg före P-O Rikner-Per Augustinsson, trea blev Carina Sjöblom-Lennart Bylund. Topp 3 
med Handikapp blev 1) P-O-Pelle, 2) Anta-Thomas och 3) Bert-Leif. 

Vecka 5 
Gällde Simultan och del 2 av KM-par. Stort startfält med 21 par. Resultat i KM blev 1) Tommy 
Lindqvist-Ove Bylund, 2) P-O Rikner-Pelle Augustinsson, 3) Carina Sjöblom-Lennart Bylund. 
  
Kerstin Rehnberg-Anette Birgersson blixtrade till och tog en klar vinst i Hcp-tävlingen. 
 
Toppen i KM före sista etappen är 1) Per-Olov-Pelle 127,6 2) Johan-Anta 124,9, 3) Tommy-Ove 
123,2 4) Sven-Arne-Thomas 119,4 5) Kjell-Gunnar 113,9. Hela listan finns på Spadersidan. 
 

Simultan 
Riksheatet med 354 par från 23 spelplatser gav bra utfall för startfältet hos Härnö BS där 8 par 
kom på bronsplats. Bäst där var Carina-Lennart som blev 5:a, Tommy-Ove 7:a och Per-Olov-Pelle 
21:a. 
 

Passa tiden 
Förutom att hålla speltiden per rond har vi en annan viktig tid att passa. Klubbens krav är att vi 
skall vara på plats 18,00. Tävlingen skall starta kl.18,15 och våra ambitiösa funktionärer behöver 
den kvarten till förberedelser. En del bryr sig inte och kommer för sent. Det innebär ofta att man 
måste korrigera och göra om. Starten förskjuts, nya guidakort skall fixas och datorn skall ändras. 
Våra bridgearbetare har rätt att surna till. Det skall sägas att om det är ett blindbord på G och det 
kommer ett sent par så är det lättare att fixa. 
 
Det är ofint och nonchalant att komma sent utan att meddela. Ett alternativ är att man inte får delta 
men det önskar ingen. RING NÄR DU INSER ATT DU BLIR SEN. Det kan ses som ett minimikrav. 
Man kan även ringa från bil med sin mobiltelefon. Förslagsvis så lägger du in följande tfn-nummer 
redan nu. 
Anta 070-6383838, Tommy L 070-5543465, Sven-Arne S 070-5361473, Sören H 076-7724476 
 
Om din partner är i tid och kan anmäla paret så är tidpunkten 18,00 inte lika viktig. 

 
Örnträffen 
Segern gick till B-G Olofsson-Anders Sjöstedt 64,8 %, två Stormästare från BK Björken i Umeå. 
Av 31 startande par kom 10 par från BK Björken. Imponerande. En stark insats gjorde Sara och 
Helena Strömberg genom att bli trea på drygt 60 %. Härnöparet Kjell J-Anta L fick plats 11 på 
51,96%. 

 
Med bridgehälsning 
Ove Bylund  
 


