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Klubben 
Individuell tävling och KM var på tapeten, 32 spelare ställde upp. Fel vinnare 
utropades vid tävlingens slut. Men efter korrigering var det Tommy Lindqvist som 
stod som klubbmästare på 213 p. Grattis Tommy. Tvåa blev Anders Lundgren 210 
och trea Nicke Wedin 208.  
 
Listan med Hcp toppades av två outsiders. Stort grattis till Monica Vestin som 
toppade på 210 före Åsa Ulvas 206 och Nicke Vedin 201. 
 

DM-mixed till HBS. 
Riktigt storgrattis till Anders Lundgren-Ewa Molin som tog en DM-titel vid spel uppe i 
Sollefteå. Man var 7 % före Ann L-Jerry M som blev tvåa. 19 par kom till start varav 4 
från oss. Johan P-Gerd N tog plats 8. Nicke W-Gudrun F blev 16 och Kjell K-Kerstin 
R 17. DM-spel är roligt och ger värdefulla erfarenheter 
 

ÅBF-rallyt 
Nu går rallyt in i skarpt läge när endast Tibblin Cup återstår. Anta L måste stryka en 
tävling, sin sämsta, eftersom bara 7 tävlingar räknas. Då leder Ann och Jerry och har 
4 p mer än Anta. Det torde vara svårt att slå båda med 4 p men allt är möjligt. 
Hoppas att arrangören vet vad som gäller i rallyt om man hamnar på samma poäng. 
 
Även Johan P har en teoretisk chans till Rallyseger men då måste övriga i toppen 
göra bort sig ganska totalt. Uppåt 150 spelare har deltagit i en eller flera 
rallytävlingar.  
 

Veteran-DM i Medelpad 
Lennart B-Ulf H segrade och får därmed spela SM-final. Grattis. Någon riktig DM-
tävling gick inte att anordna. På två försök fick man just inga anmälda par. 
Nedanstående klipp från MBF-sidan på nätet visar på hur stort problemet är. Kreativt 
då att ge en vanlig Dagbridge status av DM-tävling. 
. 
KLIPP 
På tredje och sista försöket lyckades vi till sist få ihop ett startfält till DM Veteraner, 

detta tack vare en samkörning med dagbridgen på Harmoni. Märkligt - om det är 

någon klass som det inte borde vara svårt att fylla upp ett startfält i så är det väl 

denna!? 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  




