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

Härnö BS 
I veckan spelades en tototävling med Hcp-beräkning. Grattis till Tommie Olsson-Egon 
Bergqvist som tog hem seger och totopengar. Scratchlistan toppades av Anta Lundgren-Kjell 
Jonsson. 

Ruternålen-En Silvertävling 
Vinsten gick till Annika Mähler-Elert Mähler före Gunnar Westman-Kerstin Rehnberg. Endast 
9 par kom till start. Ett dåligt intresse, även från HBS med bara 4 par, att få lira en 
Silvertävling.  Örjan och Susanne Sjödin från Backe BK med en reslängd t.o.r. cirka 35 mil 
belönades med en tredjeplats, pris och silverpoäng. Väldigt välförtjänt. Bra gjort även av 
Sollefteå som hade alla sina 3 par på topp 5. 

 Kommande 

På tisdag spelar klubben Simultantävling. 

Bridgehändelser 
Lagtävlingar 
Elitserien: Svenska Mästare blev nyligen lag Skalman från Uppsala. Då är man typ 
Sveriges bästa lag. Där ingår Niklas Warne. Han är gift med en dotter till Marianne 
Ekroth och har ibland spelat Sommarbridge hos oss med Marianne. Grattis Niklas.  
 
Div 2 Slutspel sker i helgen i Uppsala. Bylundslaget ligger 2:a och har chansen att 
vinna och då få delta i elitserien. Man har 10 VP att ta in, svårt men fullt möjligt. Det 
är flera decennier sedan ett länslag hade så bra chans i allsvenskan. Man kan i 
helgen följa spelet på nätet. Spännande. 
 
Div 3 Mellersta Norrland. Lag Leif från Sundsvall blev etta och får nu spela i Div 2. 
Lag Jerry SBK blev 6:a och blir kvar. Lag Torsten SBK blev 10 och är utslaget. 
 
Kval till Allsvenskan. Kallas div 4. Ett rykte säger att Härnö BS ställer upp med ett 
lag. Jag kan inte hitta någon info på nätet om anmälda lag.  
 
Svenska Cupen. Alla länets lag är utslagna. Längst gick MBF-laget Andreas 
Westman som förlorade knappt i omgång 7 med 57-51 mot ett Gävlelag. Av ÅBF 
klarade sig Team Box, Nipan och Näsåkers Hotspurs fram till omgång 4. 
 
EM-Lag Mixed. Tävlingen spelas i Portugal i februari. Sverige får sända ett lag. 
Uttagningstävling spelas 2-4 nov i Stockholm. Dan Bylund-Helena Strömberg deltar i 
lag Anna. Chansen finns. Vi önska god tur. 
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