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Klubben 
Jan-Ove A och Kjell J blixtrade till och tog hem både scratch och handikapp i 
veckans klubbtävling. Scratchlistan såg Görgen P och Anta L som tvåa och JG 
Christer-Artur F som trea. 
Hcp-listan visar Bengt P-Lars Å som tvåa, slagen med bara 1 poäng. Plats 3 och 4 
tog JG Christer-Artur och P-O Rikner i par med Monica Westin. 

Mentorbridge 
Jag slog ett slag för Mentorbridge i mitt förra veckobrev. Rektor Nicke W sände mig 
en kommentar som jag redovisar här: 
 
Sedan en månad tillbaka har vi bestämt att under mars månad spela tre tisdagar mentorbridge med 
deltagare ur den senaste kursen. Den första gången blir nu på tisdag och därefter planeras det 15/3 
och 29/3 (KM-mix). 
Påskresor och annat kommer förmodligen att störa detta schema, varför vi möjligen kan förlänga 
med någon tisdag i april. Ove L, P-O, Pelle och jag tar oss an detta. 
Dessutom håller Sven-Arne egen mentorbridge med både Anette och Roger tisdagar och onsdagar 
och P-O med Anette måndagar. Glädjande nog spelade Sven-Arne med Anette i onsdags och vann! 
Skulle kanske kunna komma med i ditt nästa utskick. 
 

Konstaterar att igår spelade ett flertal mentorer med kursdeltagare. Så trevligt för oss 
”gamla” att se nya ansikten vid spelborden. Du som vill prova med spel på tisdagar, 
hör av dig, så får du en partner. 
 

 Svenska Cupen 
Nu har man lottat omgång 2. Alla anmälda lag är garanterade att få spela minst två 
matcher. Vårt lag Sjöhästen har turen att få hemmamatch igen. Det är Ö-laget från 
Alnön som kommer hit. Antas lag KSBV har bortamatch igen och åker till Sundsvall 
för att spela mot lag Alnögänget. 
 
Lazy Jacks, ”vårt lag” från Medelpad med Bylundare, skall åka till Bräcke för att möta 
Håll & Co. 

 
Ullångerbarometern 
Den spelas ikväll onsdag och det är 31 par anmälda. Heder åt Docksta BTK som är 
en jättebra arrangör. Från Härnö är hela 9 par anmälda. Otroligt bra och glädjande. 
Vi är inte kända för att flitigt ställa upp till spel hos våra grannklubbar…   

 
Nostalgi 
Nu flyttar jag tiden bakåt till tidigt 80-tal och visar som bilaga en resultatlista från 
Härnöträffen 1982. På den tiden var det en guldtävling över 2 dagar. Startfältet 
innehåller ett halvt landslag. Kolla klubbadresserna. Spelare placerade 2:a och 3:a 
tillhör än idag våra landslag. Lennart Bylund med parter vann tävlingen. Jag sände 
listan till Lennart, skriven på maskin, inte helt tydlig, och bad om en kommentar som 
du ser nedan: 
 



 
Nu förflyttade du mig 40 år bakåt i tiden! Nostalgi. 

 

Tävlingsbridgen var intensiv under 70-80 talet i hela Sverige. Varje landskap hade åtminstone 

en guldtävling varje år. Bensinen var billig och hotellen hade humana priser för rummen. 

 

Det var alltid tvådagarsspel och man åkte oftast på fredag kväll till dessa tävlingar. Sundsvall 

och Hudiksvall hade guldtävling för 52 par och de var ofta övertecknade! 

 

Härnö hade då sin spellokal i gamla sjöbefälsskolans rasthall och Härnöträffen spelades där 

under många år som guldtävling med 36 par. Hela klubben var engagerad i denna tävling. Det 

behövdes tävlingsledare, brickbytare och brickläggare, sekretariat som räknade ut resultaten 

snabbt för hand för varje rond, nyttopriser skulle anskaffas, kaffe och mackor skulle finns på 

plats m.m.  

 

I god tid före tävlingen skulle inbjudningar skickas ut. Det fanns ju ingen data på den tiden så 

det skickades ut ca 100 brev till klubbar runt om i landet samt direkt till spelare som man 

visste var intresserade av att spela. Jag hade hand om anmälningarna och försökte även 

telefonledes få tag i så starkt startfält som möjligt. 

 

Bridgen var mycket social på den tiden tack vare dessa tvådagars tävlingar. Spelarna låg oftast 

på samma hotell och efter lördagens tävlingar samlades man på restaurangen för gemensam 

middag. Efter middagen var det oftast kortspel på rummen. Man lärde känna en massa 

människor med samma intresse från hela landet. 

 

Helt plötsligt under 90-talet blev det svårt att fylla startfälten till dessa guldtävlingar. Många 

fick ställas in och numera så finns det endast ett fåtal endagars- guldtävlingar i landet. 

 

NYGAMMALT, en barometer i Sollefteå 
Tävlingen spelades nyligen och lockade 21 par. Klubbar från Ö-vik, Skog och 
Docksta deltog. Ett krav var att minst en spelare i paret måste som max vara 
kretsmästare, motsvarar högst 1500 bronspoäng. Sven-Arne S och Anta L var där 
och knep en fin fjärdeplats. 
 
Med Bridgehälsning 
 
Ove Bylund 


