
Härnö BS vecka 212017 

 

Klubben 
Simultan gällde denna vecka. Vinnare blev Johan-Anta på 62,7 % före Lennart-
Carina med 60.5 och Stig-Sven-Arne på 57,7. Segerresultatet gav 64,5% i riksheatet 
vilket räckte till plats 11 bland 422 par.  
  
Ovanligt nog har inte något Hcp-resultat redovisats på klubbens hemsida. 
 
Vår bridgekurs är nu avslutad och finalen var en tävling denna vecka där 10 par 
ställde upp. Vinnare blev Egon Bergqvist-Ulla-Britt Forssén 66 % före Göran och 
Margareta Åslund 62,8 %. Gå in på vår hemsida, där finner man en trevlig dikt som 
hyllar P-O och SAS för goda insatser. 
 

Våravslutning på tisdag 30 maj. 
Klubben kommer att bjuda på en matig landgång och öl/vatten. I spelpaus blir det 
kaffe och kaka. Förhandsanmälan gäller. Den som vill ta med ädla drycker för fest 
gör så. OBS Samling 17,30. Vi hoppas så klart att få se alla kursdeltagare vid 
borden. 
 

Bridgeframgångar för HBS 
Den senaste månaden har fina resultat duggat tätare än vanligt. Främst genom att 
vår ordförande Anders Anta Lundgren visat bra spel. Vad sägs om: 
 
Ewa Molin och Anta vinner Mixed DM. 
Anta vinner DM-individuellt. 
HBS tar 5 platser i topp 6 i Tibblin Cup. 
Anta vinner ÅBF-rallyt för andra året i följd. 
 

Veckobrevet Härnö BS 
Sommaren är här och nu gör jag uppehåll med veckobrevet. Jag har veckovis sänt 
denna information bortåt 15 år, främst till medlemmar i min klubb, Härnö BS,  men 
även till andra intresserade bridgespelare. Tidigare när jag var med i HBS-styrelsen 
var brevet att betrakta som info från klubben. Under senare år speglar brevet enbart 
mina egna synpunkter. Jag har även försökt formulera mig så att man skall förstå att 
det skrivna inte är klubbens ord. Delvis lyckas det mindre bra och det har kunnat 
missförstås. Inte bra. 
 
Kanske borde detta brev ha rubriken: 
 

Oves Bridgebrev vecka 21 2017 
”Privata synpunkter/information på BRIDGE i allmänhet och Härnö BS i synnerhet” 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  




