
 
Bridgekrönika vecka 47 2017 

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

 

Härnö BS 
Veckan bjöd på Tototävling med Hcp och Julskinkan del 2. Margareta och Göran Åslund vann och 
tog hem totopengarna men fick dela med sig till Kent och Birgit som hade spelat på Åslunds. Det 
är trevligt att par från den senaste bridgekursen gör bra resultat.  
 
Scratchlistan toppades igen av Johan-Anta. Man kan se att paret tar hem stora skinkorna och att 
mellanskinkorna går till Georg och Lars. Paren har sammanlagt cirka 140 resp. 120 %. Det finns 
sedan några par som har strax under 110 % och får tävla om lilla skinkorna. 
 
I min bok så toppas skinklistan Hcp av Åslunds 111,7%, Egon B-Tommy O 110,4 % och Kerstin R-
Renée S 108,4 %. Då har jag räknat bort Johan-Anta med 117 % eftersom man bara får delta på 
en lista. Det blir en spännande kamp, troligt är att andra par kan blanda sig i topp 3. Gå in på 
Spader och kolla om jag räknat rätt. 
  

Kval till Allsvenskan div 3 
Tävlingen är genomförd med 4 lag vid borden. Spelplats var Härnösand. 
Resultat 1) Sollefteå BK, 2) Härnö BS, 3) Skogs BK. 4) Ö-viks BA. 
Grattis till Sollefteå som nu har 2 lag i div. 3. Ni är bäst inom ÅBF. 

 
Mellanholmens BK 
Veckan tävling med starkt startfält och 10 par togs hem av Per-Olov Rikner-Per Augustinsson i 
överlägsen stil.  
 

Om tävlingsledaren - värt att läsa och begrunda 
Tävlingsledaren (TL)är den person som leder tävlingen. TL håller också koll på tiden och ropar högt och tydligt när det 
är dags att byta till följande rond. Om något par är för långsamt kan TL bestämma sig för att ta bort en bricka. Efter 
tävlingens slut är TL ansvarig för att tävlingens slutresultat räknas. 
 
En tävlingsledare i bridge fungerar precis som en domare i en fotbollsmatch. Skillnaden är att TL inte finns vid 
bridgebordet och följer med spelet hela tiden. Det är först när någon tycker att något tvivelaktigt har hänt som TL 
kallas till bordet och tar reda på vad saken gäller. Det är inget dramatiskt med att du eller motståndarna tillkallar TL. 
Det hör tävlingsbridgen till. 
 
Det finns regler i en lagbok som säger hur TL skall korrigera felet som uppstått. Vanliga fel är utspel från fel hand, att 
någon inte har bekänt färg, otillräckligt bud, bud utom tur. 
Det blir lite knepigare när det gäller bud efter tvekan, utebliven alertering eller andra fall där TL tvingas att göra en 
bedömning. ”Domaren dömer” brukar det heta. Respektera TL:s domslut, även om du tycker att det är fel.  
 
I större tävlingar finns det möjlighet att överklaga TL:s domslut. Då finns en jury bestående av tre rutinerade (helst 
kvalificerade mp-tävlingsledare) spelare som deltar i tävlingen, som tar ställning till TL:s domslut och möjligen 
korrigerar det. 
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