
Härnö BS vecka 15 2017 

 

Klubben 
Vår bridgekurs pågår för fullt. Vi har därför fått ett gäng s.k. I-medlemmar. Ett titt på 
nätet visar att av de 6 ÅBF-klubbarna så har de tre största klubbar omkring 80-talet 
medlemmar. Förutom vår klubb så är det Sollefteå BK och Örnsköldsviks BA. 
 

Kommande 
I morgon tisdag 11 april spelar vi Simultan igen. Det är 26 klubbar anmälda. 
 
DM-Mixed spelas 22 april i Sollefteå. Från oss är nu tre par anmälda. Det är Anta L-
Ewa M, Kjell K-Kerstin R och Nicke W-Gudrun F. Anmälningstiden går ut 18 april. 
 

Härnö BS leder ÅBF-rallyt 
Rallyt leds av Anta och Johan på 174 p. Sedan följer Lars Nordlinder och P-A 
Lindström 158 p och Ann Lidfors-Jerry Mähler med 154 p. Det är bland dessa 6 som 
man kommer hitta de 3 spelar som tar en plats på podiet. Kvar är 2 av de 8 
deltävlingarna. Det är DM-Mix i april och DM-ind-Tibblin Cup som spelas 6 maj. Där 
avgörs vem som tar hem Cupen. 
 
Det är jämnare i toppen än det ser ut. Tar man hänsyn till att en tävling skall strykas 
så kan man se att bäst till just nu ligger Lars och P-A tätt följd av Ann-Jerry och Anta-
Johan.  Det är 6 maj på Tibblin Cup som avgörande sker. 
 

Om rallyinformation från ÅBF 
Det finns mycket bra info på ÅBF-spadersida om rallyt. Jag klagade i förra 
veckobrevet på att det saknades info men det var jag som inte hittade rätt. Jag valde 
knappen ”Allt om ÅBF-rallyt” vilket lätt leder fel. Där finns även valet Här hittar du nya 
hemsida, det valet leder rätt.  
 

SM-lag 
Semifinalerna är klara. Laget med Lennart B & Co stod för en fin insats genom att 
säkert ta 3:e platsen i Östersundsgruppen. Av 5 matcher förlorades 2. I sista 
matchen besegrade man merittyngda mästarlaget Strategen med 59-30. 
Gruppsegrare blev Umeålaget Lerner från BK Björken som därmed gick till final. 
 
Från Örebrogruppen noterar vi att Sundsvallsgrabbarna Bosse Sundström och 
Andreas Westman gick till final. De har Örebrigen som klubbadress. Vi säger strongt 
gjort och grattis. 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  




