
Härnö BS vecka 17 2016 

Klubben 
Vi var 20 par i tisdags. En bra siffra. Vinsten med Scratch gick till Johan P-Görgen P 
före Berth H-Leif C. Med handikapp kom P-O Rikner-Monica P Vestin först. Störst 
grattis till Monicas första seger. 
 
Satsningen på Mentorbridge är lysande. På hcp-listan kom tre av våra spelare från 
senast kursen över medel. Förutom vinnande Monica var det Monica Svensson och 
Barbro Åkerblom. Bra gjort. 
 
Kredit till Er alla som spelar Mentorbridgen men mest kredit till Nicke W som på ett 
utmärkt sätt undervisat och sett till att ge nybörjare chansen att delta i våra tävlingar. 
 
 

Mixed-DM 
Grattis till Anta L och Ewa M som bärgade bronsmedaljerna i lördags. Det ger Anta 
ett bra utgångsläge att kämpa om segern i ÅBF-rallyt.  
 

ÅBF-rallyt 
Det avgörs på DM-individuellt lördagen 7 maj. Anta måste för att slå Per-Arne 
Lindström vara före honom på DM. P-A toppar nu rallyt tillsammans med Anta. Värt 
att nämna är att ifjol blev Per-Arne etta och Anta tolva på DM-ind.  
 
Även Ann och Jerry har chansen. Men då gäller det att vara ett antal placeringar före 
både Anta och P-A. Det blir tufft men det kan gå. Man kan anta att slutlig rallyvinnare 
finns bland de fyra nu nämnda. 
 

Protesten i Par-DM 

Vi har nu Lagkommissionens dom/svar. Där framgår att tävlingsledaren på flera 
punkter inte handlat korrekt. Men där framgår också att LK avslår överklagandet och 
fastställer resultatet. Som bilaga kan du läsa överklagandet och vad LK skriver i 
domen. En intressant läsning. Domen torde ha fel rubrik, där står ”Felaktig förklaring 
vid lagtävling”.  Det felet kan vi leva med. 
 

I brevet vecka 8 skrev jag följande om etik, värt att repetera. 
 
Vad kan man tycka och tro om detta? 
Själv är jag inte lagklok och har som utgångspunkt att vi skall följa bridgens lagar. 

Men jag tycker också att vi spelare har etiska förpliktelser som vi ibland kan låta stå 

över lagen. I fallet ovan torde alla förstå att spelföraren först spelar sina höga trumf. 

Det är här som etiken borde göra sig gällande. 

 
Med Bridgehälsning 
 
Ove Bylund 
 


