
Härnö BS vecka 21 2016 

Klubben 
Simultan i tisdags (399 startande par) gav fint utfall för HBS. Ove L och Nicke W tog 
sin tredje klubbseger för vårsäsongen. Grattis! Det räckte till en fin andraplacering i 
riksheatet och så där kring 525 bronspoäng på ett enda bräde. Det motsvarar också 
mästarpoäng för drygt 5 Guld erövrade på en enda klubbtävling. Många förstår att 
MP-systemet numera har tveksamma regler. Kjell K-Gunnar W tog andraplatsen. 
 
Även handikapplistan toppades av Ove och Kjell. Där blixtrade Ulla-Britt N och 
Monica F till med en säker andraplats.  
 

Våravslutet 31 MAJ. OBS start 17,30. 
Påminner om att det behövs förhandsanmälan i god tid. 
 

NY HEMSIDA 

Nu har vår klubb rullat ut sin nya hemsida. Den är ännu inte helt klar men gå in och 
pröva. Ett sätt att nå den är att klicka på den länk som nu finns högst upp på vår 
gamla Spadersida.  

Det går också att på menyraden skriva in www.svenskbridge.se/härnö-bs. 
 
Börja alltid med att logga in vilket görs via knappen längst upp till vänster på 
startsidan. 
Kontakta kansliet@svenskbridge.se eller Sven-Arne om du glömt eller saknar 
lösenord. 
 
Tycker du att något saknas eller har andra synpunkter på hemsidan så kontakta 
Sven-Arne som ansvarar för hemsidan. 
 
Tänkbart är att framgent kommer inte resultaten att sändas ut med mail. Vi förväntas 
då ta del av tävlingsresultaten på hemsidan. Även mina veckobrev kommer att finnas 
på hemsidan. Årets brev finns där redan nu. 

 

Svenska Cupen 
Just nu pågår omgång 4. Vårt kvarvarande lag KSBV (Killarna Som Bara Vinner) 

skall möta ett svårslaget lag från Umeå. Det är stor risk att vi inte har något lag kvar 

till omgång 5. Sollefteå BK har 4 lag kvar i omgång 4 och kommer att ha 2 lag kvar till 

den 5:e omgången. Bra jobbat av SBK. 

Med Bridgehälsning 

 
Ove Bylund 
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