
Bridgekrönika vecka 48 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 
 

Härnö BS 
Av tradition, lång tradition, spelar klubben i nov-dec något man kallar Skinktävling. Nytt för i 
år är att den går över 4 veckor varav det tre bästa resultaten räknas. Tidigare har det gällt 3 
veckor och alla resultat räknades. Prisbordet består, tror jag, av skinka stor, större, störst och 
både listorna Scratch och Hcp får tilldelning med 3 skinkpris vardera. 
 
Placerade par kan endast tilldelas ett pris och i första hand efter scratchlistan. Ställningen 
när den fjärde tävlingen återstår är i Scratch: 1) Tommy L-Ove B, 2) Johan P-Anders L, 3) 
Georg B-Lars L, 4) Jan Ove A-Kjell J, 5) Knut L-Anders N. Hcp-listan är i stort sett likadan. 
 
En titt på siffrorna visa att det blir svårt för Tommy-Ove att missa Skinka stor och att Lennart 
B-Carina S som nu bara spelat två tävlingar kommer att avancera till ett skinkpris om de 
deltar vecka 49.  
 
Skinkorna nu är typ presentkort. Vi som spelat länge i klubben kommer ihåg att på klubbens 
julavslutning fanns det ett prisbord med kanske 10-talet priser bestående av riktigt skinkor, 
syltor, korvar o.s.v. Men det var långt före nymodigheter som datorer, hcp och 
pensionärsbridge. Skulle vara kul för medlemmarna om klubben hade kapacitet att överraska 
och förutom presentkorten dela ut ett gäng charkuterier, frukter o dyl. 
 
 

Härnöträffen 
I skrivande stund kan jag se att 13 par är anmälda varav endast 3 par från HBS. Det 
ser ut att kunna bli en bra tävling med ett fint startfält. Hoppas fler från HBS kommer 
till spel. 

 

Johans Bridgekrönika SPORADISKT 
Nu finns nr 5 November 2018 att läsa på vår hemsida. Mycket läsvärd. 
 

Skogssilver 
Avgjordes under november med 24 par på plats. Vinnare blev Hasse Beijar-Bengt 
Kriström med klubbadress Skogs BK. Fin två brev Johan P-Anders L. Mitt beröm går 
till de två för att de spelar bra och visar att HBS finns. 
 
Med Bridgehälsning   
Ove Bylund 


