
Härnö BS vecka 11 2017 

 

Klubben 
Simultantävlingen denna vecka gick bra för Härnö BS. De tre topplacerade paren i 
lokalheater Carina S-Lennart B, Johan P-Anta L och Tommy H-Ove B tog 
placeringarna 9, 15, 28 i riksheatet som omfattade 398 par. 
 
Listan Hcp toppades av Ove-Tommy före Johan-Anta. Trea blev Stig och Sven-Arne. 
 

Allsvenskan 
Nu är spelordningen preliminärt fastställd. Under september/oktober spelas Div. 1,2 
och 3 klar. Vårt lag med Anta & Co som ifjol höll sig kvar i trean är nu placerade i Div. 
3 Gävleborg. Det innebär spel en helg i Bollnäs och två helger i Gävle. I fjol var alla 
matcherna i Sundsvall. Laget torde utvecklas bra av att få möta nya friska okända 
lag. Vi är många som önskar lycka till. 
 
Sollefteå kvalade för en tid sedan in till trean och placerades i gruppen Mellersta 
Norrland. Den serien spelar en helg i Östersund och två helger i Sollefteå. Lyckat 
med endast en resa, dessutom tämligen kort. 

 
Sundsvallsligan 
En lagtävling som för närvarande spelas i tre divisioner med en vår- och en 
höstomgång. Upp- och nedflyttning gäller. Från Härnö BS deltar lag JAKT som spelar 
i div. 3. Via förra veckans match, som man vann med 19-11, kvalificerade laget sig till 
slutspel om uppflyttning till div. 2. Uppställningen då var Anders S-Stig Å samt Kjell J-
Jan-Ove A. 
 
För övrigt har vår klubb intressen i div. 1 där lag Strömberg leder. Där spelar Helena 
S, Dan B, Georg B och Anders S. Det är två matcher kvar och i Maj vet vi om laget 
blivit Ligamästare. Vi önska lycka till. Största hotet torde vara lag Andrea Westman 
som är motståndare i sista matchen. 
 
 

Allmänt om SYSKON 
Vill du lära dig mera om olika bridgesystem och konventioner så rekommenderar jag 
Syskon. Det utvecklades i början på 2000-talet. Namnet står för SYStem och 
KONventioner, 
 
Logga in på www.syskon.nu så förstår du. Där hittar man det mesta. Läs och lär. 
Kanske kan du och din partner utöka med någon finess. 
 
Med tiden kommer allt in på den nya hemsidan. 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  

http://www.syskon.nu/



