
   
Bridgekrönika vecka 6 2018 

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

 

Härnö BS 
KM-Par 
Denna vecka spelades den sista och tredje tävlingen som ingår i KM. Pallplatserna i 
deltävlingen belades av 1) Bratell-Olsgren 262, 2) Pettersson-Lundgren 260, 3) 
Lindqvist-Bylund 223. Hcp-tävlingen hade samma spelare på platserna 1 och 2. Plats 
3 tog Egon Bergqvist-Tommie Olsson hand om. Grattis till den första podieplatsen i 
dessa sammanhang.  
 
Resultatet för KM kommer att redovisas på klubbens Spadersida. Kritik har framförts 
på reglerna för reserver och att två par tillräknas samma resultat. Här finns en uppgift 
för klubben att tänka till. 
 
Det anses även att tävlingsformen för en trekvällarstävling måste vara typ att alla får 
möta alla. Kan det vara så att spel med många sittepar är en bov i dramat? Jag tror 
att de tre paren Georg, Anta och Tommy varit sittepar alla gångerna. Dessa par som 
blev etta, tvåa och tre i sista deltävling (kanske de tre bästa paren) har då aldrig 
behövt möta varandra i KM. Så det kan bli. 
 

Härnösandsligan, en Lagtävling 
Efter 4 omgångar är ställningen i serien: 1) lag B (Georg) 65VP, 2) Lag Lindqvist 
57VP, 3) lag Tobias (Anta) 49VP, 4) Lag Larsson 48VP. 

 

DM-par 
Lördag denna vecka avgörs det. Spelplats är Folkan Nyland och 22 par är anmälda. 
Sollefteå BK är bäst och ställer upp med 7 par. Från HBS kommer Johan och Anta, 
Sven-Arne och Tomas samt Kjell och Jan-Ove. Får man önska en medalj till klubben. 
Lycka till. Tävlingen ingår i rallyt. Nedan ser du nuvarande rallyställning. 
 

ÅBF-rallyt 
Tre deltävlingar har avverkats. Redan nu har nästan 100 spelare deltagit. Topp 6 i 
rallyt finns inom 4 poäng. Jämt och hårt. Lars N, Ann L och Jerry M har 96 följt av P-
A L med 93 och Åke L-Anders E på 92. Fjolårets rallymästare Anta ligger på plats 11. 
 
Med bridgehälsning 
Ove Bylund 


