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

 

Härnö BS 
Tototävling med Handikapp var veckans godbit. Vinsten och totopengar gick till Kjell Karlsson-
Gunnar Westman på 60 % och Åsa Ulvas-Inger Wirén blev tvåa. Det så länge ut som att 
totopengarna skulle gå till Åsa och Inger som långt in i tävlingen hade över 70 %. Kanske tog 
krafterna slut på upploppet. Segern med Scratch gick till Georg G-Lars O som slog Kjell och 
Gunnar med 0,5 %. 
 

Kommande 
På måndag startar Härnösandsligans novemberomgång. Det satsas på spel den första måndagen 
varje månad. Totalt startar 8 lag. 
 
 På Spader under klubbnyheter syns ett tillägg i vårt spelprogram gällande speldag 14 nov som 
heter Jul 1, hoppas att namnet även kan vara Julskinkan 1. Samtidigt spelar vi då Simultan ihop 
med Norge. Kan det bli 1000 par? Tänk så många bronspoäng man kan ta. 
 

Diverse 
Mellanholmens BK 
Veckans vinst gick till Johan P-Bosse N före makarna Bratell. Det var 11 par till start vilket är 
höstens bästa siffra. 
 
Allsvenskan-som består av Elitserien samt div 2 och 3. 
Allt är nu slutspelat. Vinnare av Elitserien blev Harplinge BK från Halland. Segern var ohotad och 
mycket väntat. Laget vann även förra året säkert. 
 
ÅBF startade säsongen med att ha 2 lag kvalificerade att delta i div. 3. Ett lag från Sollefteå och ett 
från HBS. Härnölaget som lottats till gruppen Uppland ställde inte upp. Utfallet I gruppen Mellersta 
Norrland blev att lag Jerry klarade av att förnya kontraktet. Bra för ÅBF. Svegs BK blev vinnare 
och går upp till div. 2. Serien består av 10 lag där tre lag åker ur serien. Bra för ÅBF att Jerry & Co 
klarade sjundeplatsen genom att i sista omgången prestera en vinst, en oavgjord och en förlust.  
  
Sundsvallsligan 
Ledningen i div 1 just nu har lag Strömberg där Anders S-Georg B ingår. Anders är även med i 
Härnölaget JAKT som ligger sist i div 2 efter två förluster. Man kan redan nu av tabellen läsa att 
nedflyttning till div 3 verkar oundviklig. 
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