
Härnö BS vecka 12-13 2016 

Klubben 
Vecka 12  
Vi var 19 par och spelade Simultan. Lokalheatet visade delad vinst mellan Erik W-
Tomas M och Lennart B-Carina S med 65,6%. Ove L-Nicke W tog plats 3. Det gav 
Erik-Tomas placering 4 (264 brons) i riksheatet som omfattade 316 par. Lennart-
Carina fick placering 13 på riksnivån. 
 
Att placeringarna kan skilja sig stort mellan lokal- och riksheat är ingen nyhet. Det 
kan belysas av att Tommy och jag blev 6:a på klubben med drygt 52 %. På riksnivån 
hade vi dryga 60 % som där gav plats 20. Erik-Tomas toppade även Hcp-listan. Där 
tog Janne P-Kåre S en fin andra plats. 
 
Vecka 13 
Huvudnummer i veckan var KM-mixed. 14 mixade ställde upp. Prispallen befolkades 
av idel favoritpar och såg ut så här: 1) Ewa Molin-Anders Lundgren 253, 2) Ingrid och 
Georg Bratell 240, 3) Renée Sundlöf-Stig Åkerlund. Topp 3 i sidotävlingen med 19 
par blev 1) E Molin-A Lundgren 253, 2) T Lindqvist-O Bylund 244, 3) I Bratell-G 
Bratell 240. 
 

Kommande 

På tisdag spelar vi Tototävling där vinnaren tas från handikapplistan. Det vore rättvist 
att även vinnarna på scratchlistan fick ta del av totopengar. Ett förslag finns att 
totopotten delas. Ledningen verkar inte vara lyhört för detta förslag. 
 

Svenska Cupen 
Omgång 2 är nu färdig. Vårt lag Sjöhästen förlorade med 100-49 mot Ö-laget från 
Alnö. Därmed är sagan över. Vi ger Sjöhästen en eloge för ett fint deltagande i 
Cupen. Omgång 3 är lottad. Jag hittar inte Antas lag KSBV i spellistan och gissar att 
laget får stå över omgång 3.  
 

Om budlådan/budkorten 
Man får inte hålla på och plocka/tveka med handen i budlådan. Det är ett regelbrott. 
Metoden är att tänka färdigt, håll då helst i dina kort med båda händerna och fatta ett 
beslut om vad som skall bjudas. Sedan för man handen till budlådan och lägger fram 
sitt bud. 
 
Bra att veta! Jag gissar att man inte får information om detta i bridgekurserna. Skälet 
är att information endast får ges via budkorten. Att pusta, stöna, sucka, ge irriterande 
blickar är också lagbrott. Att plocka i budlådan informerar om att man har lite olika 
bud att välja mellan. Det får alltså inte ske. 
 
Med Bridgehälsning 
 
Ove Bylund 


