
Härnö BS vecka 13 2017 

 

Klubben 
Tisdagens tävling gick med 16 par. Scratchvinsten tog Carina Sjöblom-Lennart 
Bylund före Georg Bratell-Sofia Sundström och med Kjell Karlsson-Gunnar Westman 
som trea. De två första paren i scratch var även först med hcp men i omvänd 
ordning. Där var Stig Å-Sven Arne trea. 
 

Kommande 
Backespadern som spelas i helgen har 24 par i startlistan. Anmälda från HBS är 
Johan-Anta och Jan-Ove Ahlberg. Han deltar med en partner från Lycksele BK. 
Carina Sjöblom med dottern Sofia, de toppade vår senaste tisdagstävling, är också 
anmälda. Alla önskas lycka till. 
 

Silverlaxen 
Stort grattis till P-A Lindström-Lars Nordlinder Skogs BK för vinsten och Johan P-
Anta för andra platsen i den anrika SBK-tävlingen. 
 

Svenska Cupen 
Nu är rond 3 lottad. Ett stort antal lag får stå över till rond 4, bl.a. Härnö lag Acke. 
Även Sollefteå kommer att få lag till rond 4 eftersom fyra av deras kvarvarande lag 
får mötas i rond 3. Man har dessutom laget Tjejligan som efter två vinster står över 
rond 3.  
Vårt lag Sjöhästen som lottats att åka till Ö-vi för match lämnade WO i rond 2 p.g.a. 
personliga skäl. 
 

Kopierat från Sollefteå BK:s spadersida 
Inbjuder till lättsam PRAT BRIDGE under två kväller i april där du som ny inom bridgen får 

handledning. Vi provar med två kvällar nu i vår och om intresset finns återkommer vi under 

hösten. 

Du får hjälp av Ann & Jerry att träna på att bjuda och spela bridge. Blir du osäker PRATAR vi 

om budgivningen eller spelet direkt vid bordet. 

Du får göra om och göra rätt eller kika i korten. Syftet är att det är DU som ska styra kvällarna 

och få den hjälp DU känner för. 

Anmälan senast den 9/4 till Jerry Mähler 070-236 26 78. Anmälan går även bra via mail 

mahler.jerry@gmail.com 

Avgift är 50: - per spelare inklusive kaffe/te. Varje deltagare håller med eget fikabröd. 

 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  




