
   
Bridgekrönika vecka 49-52 2017 

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

 

Härnö BS 
I veckans partävling deltog 18 par. Scratchvinnare blev Ove B-Tommy L och Hcp-listan toppade 
Bengt P-Lasse Å. 
 

Härnöträffen 

Årets upplaga blev en framgång för Ö-viks BA när Anders Elfving-Åke Lundberg tog segern före 
Eric Westling-Tomas Melin och med Jerry Mähler-Ann Lidfors på plats tre. 
 
Ett tag såg det hotfullt ut när anmälningarna inte kom upp till de 16 par som erfordras för en 
silvertävling. Anta fick kämpa hårt för att få till ett fullt startfält. Ö-vik ställde upp med 4 par, fler än 
hemmaklubben. Det känns därför fint tycker jag att Ö-vik fick utdelning med en vinst.  
 

ÅBF-rallyt 
Efter två deltävlingar, Skogs Silver och Härnöträffen så leder P-A Lindström-Lars Nordlinder med 
61 p före Ann Lidfors-Jerry Mähler på 58 p. Fjolårets rallymästare Anta Lundgren får svårt att 
försvara titeln. De två spelade tävlingarna har slutat med plats 18 resp. 7. Inte så bra som väntat. 
 

Härnösandsligan 
Två matcher har spelats. Scratchtabellen leder lag Lindqvist före lag Tobias och lag B. Med Hcp leder lag 
Tobis före lag Bosse. Tabellen är inte rättvis, den haltar därför att lag Tobis och lag B haft en ”översits”. 
 

Sundsvallsligan 
Ligan har spelats i fyra divisioner under hösten. Div 1 består av sex lag och det har spelats 9 av 10 matcher. 
I sista matchen som går på Lucia, 13 december, möter ledande lag Westman på 130 VP tvåan lag 
Strömberg som har 123 VP. Härnölaget Jakt som deltagit i div 2 blir nedflyttande till div 3.  
 
Det är fritt fram alla att anmäla lag och delta i div 4 under våren 2018. Man spelar typ en gång i månaden. 
 

Gävleguldet 
Det är en guldtävling med lång tradition som alltid spelas nära nyårshelgen. Jag nämner den bl.a. för att det 
just nu är 56 par anmälda. Nästa ofattbart bra i tider när många tävlingar har svårt att få deltagare.  
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund 

 


