
Bridgekrönika vecka 8 2018 
”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 

 

Härnö BS vecka 8 
Partävling med rubriken Toto i programmet spelades utan totalisator. Med scratch vann Staflund-
Westberg klart på 67 %, tvåa var Tjernströms 60 % och trea Karlsson-Westman 59%. 
På Hcp-listan bytte ettan och tvåan plats. Forsell-Nordin visade kunnande och blev där trea. 
 
Åter var det sitteparen som var i topp. Fem av sju sittepar var först på scratchlistan. Kvar står 
önskemålen att seedning bör ske i denna tävlingsform, detta för att det skall bli rättvist. Mot detta 
talar att starten då blir fördröjd. Mot talar också att det inte får göras onödigt krångligt för klubbens 
”bridgearbetare” som förtjänstfullt ställer upp och ordnar så att vi får spela. 
  
Eftersom det ofta är nästan samma par som deltar skulle man möjligen kunna förbereda genom 
att i förväg upprätta en seedad lista som då vid behov kan användas som grund. 
 

Kommande 
Det är Simultantävling på klubben nu på tisdag. 

 

Ullångerbarometern spelas 7 mars. En traditionell och trevlig tävling på en vardagskväll som 

fordrar förhandsanmälan. Inbjudan har skickats till klubbarna. Start och samåkning 
rekommenderas. 
 

Lag-DM 
ÅBF spelar lördag 24 februari. Spelplats är Härnösand. Fyra lag är anmälda. Det är lag från 
Sollefteå, Ö-vik, Skog och Härnösand.  
 
MBF spelar Lag-DM söndag 25 februari. Tävlingen har endast tre lag anmälda. 
 

Kaffe som ibland fattas-inget nytt problem 
Vi har månadsvärdar som ser till att vi får fika och mackor, tack till Er alla. Ibland uppstår problem. 
Nu senast sägs att ett tiotal blev utan kaffe. Det är inte bra. 
 
Normalt kokas tre stora termosar som vardera anses räcka till 18 koppar, totalt då 54. En del 
spelare kommer direkt hemifrån och börjar med att fika före tävlingen. Den som blir utan kaffe 
påstår då att det tjuvfikas. När det är ojämna par, blindrond, går det också åt extra kaffe. 
Hur gör vi för att minimera problemet? Kanske gömma de tre termosarna? Kanske fixa med en 
fjärde termos, en kostnadsfråga. Kanske erbjuda frystorkat kaffe och varmvatten som reserv?  
 
Vi medlemmar åker till HBS för att spela och trivas. En del uppskattar att få börja med en slurk 
kaffe. Min tanke är att klubben bör agera och helst se till att fika går för sig utan problem. 
 

Noterat 
Carina Sjöblom från Sundsvallsbridgen spelar ofta hos HBS. Hon har nu, igen, kvalificerat sig för 
att spela finalen i Dam-SM. Detta genom att vinna DM-tävlingen i Jämtland/Härjedalen i ett 
startfält på 28 par. Hon har även kvalat in till spel i SM-mixed genom vinst med Lennart B i DM för 
Medelpad. Grattis Carina, du är alltid ett föredöme vid bridgeborden. 
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