
Härnö BS vecka 27-28 2016
Klubben
Del 5 och 6 av vår Sommarbridge är nu spelad. Här en resultatsammanfattning. Komplett 
information finns på vår Spadersida.
 
Del 5 vecka 27 med 16 par
Scratch gick till JG Christer Andersson-Artur Frånberg före Birgit Forslund-Kent Arrehag. 
Med handikapp var placeringarna det omvända. Etta alltså Birgit och Kent före Christer JG-
Artur. Där blev vår gäst Annika Granberg från Sant Eriks BK trea i par med Stig Å.

Del 6 vecka 28 med 18 par.
Jämnt värre i Scratch med 4 par på målfotot. Alla fyra var inom 4 poäng med Lennart Bylund-
Bengt Nilsson från Malmö (BK Lund) först på 213 poäng. Sedan följe Kjell K-Gunnar W 211, 
Stig Å-Sven-Arne S 210 och Tommy L-Ove B 209. Handikappen toppades av Kjerstin 
Renberg-Lars Åberg före Stig Å-Sven-Arne S.

Bridgefestivalen och SM i Örebro.
En rättelse. I mitt förra veckobrev uppgav jag felaktigt att ÅBF inte hade något par 
med i SM-mixed. Jag hittade då inte något ÅBF-par i förbundet startlista. Nu vet jag 
bättre, vinnande par i DM, Per-Arne Lindström-Inger Lockner från Skogs BK startar. 
Vi önskar lycka till.

Bridgeresultat i TÅ
Vår bridgevän Bosse Gullefors Sollefteå BK skrev nyligen följande brev till TÅ:

Har ni slutat publicera resultat från bridgetävlingarna i distriktets bridgeklubbar?

De senast bridgeresultaten som fanns i Tidningen Ångermanland var den 27 maj sid. 27. För Sollefteå BK:s del 
redovisades resultat från 16 och 17 maj. Jag har efter detta skickat in tävlingsresultat den 26 maj (3 tävlingar 
23/5, 24/5 och 25/5), den 1 juni (2 tävlingar, 30/5, 31/5) samt 15 juni (3 tävlingar 7/6, 13/6, 14/6).

Ifall redaktionen för Tidningen Ångermanland bestämt sig för att inte publicera bridgeresultat är jag tacksam att 
få veta det. Det skulle då vara helt onödigt att skicka in resultaten från klubbens bridgetävlingar!
Motsvarande gäller förstås också för de andra bridgeklubbarna i södra Ångermanland d.v.s. Skogs BK, Docksta 
BTK, Härnö BS, Backe BK och Kramfors BK. 

Bridgeresultaten i TÅ läses inte bara av de aktiva bridgespelarna (över 300 i Ångermanland) utan även av vänner
och bekanta till dessa! Då någon kommenterat ett bridgeresultat blir frågan: ”Inte visste jag du var intresserad av 
bridge?” kan svaret bli: ”Nej egentligen inte, men då jag ser bekanta namn läser jag hur det går för dem!”. 
Spalten med bridgeresultat läses säkert av det tiodubbla antalet bridgespelare, dvs. >3 000.

Jag hoppas avsaknaden av bridgeresultat i TÅ, mer beror på sommarstiltje än beslut om att inte publicera dem.

Med vänlig hälsning.
Bo Gullefors

Jag vill nämna att jag själv troget varje vecka sänder HBS-resultaten till TÅ. När
såg vi något senast i tidningen? Skriv gärna till TÅ och klaga.

Med Bridgehälsning

Ove Bylund


