
 
Bridgekrönika vecka 46 2017 

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

 

Härnö BS 
Veckans tävling Julskinkan 1 med 16 par var även en Simultan, denna gång ihop med Norge. 
Lokalt vann Anta-Johan på nära 70 %. Det gav 67,8 % i riksheatet vilket där räcket till plats 8. 
 
På skinknivån Scratch så är Sören H-Bo N tvåa slagen med drygt 8 % och Per-Olov R-Per A trea 
med ett avstånd till första platsen på nära 14 %. Stora favoriter i skinktävling är därmed Johan-
Anta och oddset är 1,06. 
 
Det kan skilja mycket i placeringsväg mellan Simultan och lokal tävling. Som exempel så hade 
Sven-Arne-Ove ingen pallplats på klubben med bara 55,87 %. Men man var tvåa av 
Härnöspelarna i riksheatet med 61,45 %. Det gav plats 64 av 868 startande par. 
 
Skinktävlingen med Handikapp leder Sören Hillblom-Bosse Norberg på samma poäng som Anta-
Johan. Tredjeplatsen har Egon Bergqvist-Tommie Olsson.  
 
  

Kommande 
Härnöträffen har i skrivande stund 8 par anmälda. 
 

Skogs Silver 
Årets första rallytävling samlade 23 par och arrangörsklubben tog en fin dubbel genom P-A 
Lindström-Lars Nordlinder som segrade före Svanholm-Andersson. Fjolårets rallyvinnare Anta L 
och rallytvåa Johan P hade ingen bra dag och hamnade på plats 18. Georg B-Emil T presterade 
strax under medel vilket gav plats 13. 
 

ALERT- värt att läsa och begrunda 
När och hur? 
Om en spelare avger ett konventionellt bud eller ett bud som motståndarna rimligen inte kan förväntas att förstå, 
ska dennes partner genom att tydligt knacka i bordet (eller använda alertlapp) göra motspelarna uppmärksamma på 
detta.  
Man får dock inte alertera bud på fyrans nivå och uppåt (finns några få undantag).  
 

Varför? 
Syftet med alerteringen är att göra motspelarna uppmärksamma på att det finns en överenskommelse med det 
alerterade budet som de kanske inte känner till. Motspelare kan sedan ställa frågor när hen är i tur att bjuda. Om 
inga frågor ställs får inte de som bjuder berätta vad det är fråga om. 
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