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Klubben 
Sommarbridgen har avverkat 8 omgångar och 3 återstår. Vinnare del 8 i både 
scratch och hcp blev Lennart Bylund-Ulf Henriksson. I skrivande stund kan vi på vår 
spadersida se att sammanlagt så leder Tommy Lindqvist. Det är dock inte helt 
aktuellt läge eftersom omgång 8 ännu inte medräknats. 
 
Klubben delar ut penningpriser till deltagarna i sommarbridgen. Totalt 3000 kr. För att 
få pris måste man delta i minst 7 tävlingar. Det finns bra chans att erhålla pris som 
lottas ut. Det är 1200 kr som lottas ut, 900 kr till Scratch och 900 kr till hcp. Läs och 
förstå reglerna på vår Spadersidas. 
 

Bridgefestivalen 
Nu är Örebro invaderat av bridgespelare i en dryg vecka. Även vår klubb finns på 
plats. Det är bra att vi syns. SM-tävlingarnas finaler innehåller 52 par dit man kvalat 
in från alla distrikt via DM-finaler. SM-Veteran spelades fredag-lördag och rutinerade 
Kalle Aldeborg-Kent Karlsson från Uddevalla BF blev mästare. Från vårt län deltog 
Lennart B-Ulf H och Stig Å-Sven Arne S. Efter dag 1 fredag låg båda paren i det 
slagna fältet. Dag 2 lördag medförde ingen bättring. Lennart och Ulf fullföljde inte 
tävlingen p.g.a. att Ulf blev sjuk. En match i matchen var att Stig och Sven-Arne 
kämpade för att slå vår bekanting Hans Bergvik som också kvalificerat sig för att 
representera Hälsingland. Den kampen vann de våra med 0,05 %. Vi minns Hans 
som en trevlig och flitig deltagare på våra klubbtävlingar. 
 
Varje dag spelas förutom SM-finalerna ett flertal tävlingar där alla kan delta. Lennart 
B har ett tufft program. Han deltar bl.a. i Charmens cup och i två SM-finaler, Mixed 
och Veteran och han orkar mycket. I fredags spelade han Veteran dag 1 över 64 
brickor. Senare samma dag ställde han upp i en bronstävling med 108 par. Lennart 
blev där tvåa tillsammans med Carina Sjöblom. 
 
Anta deltar i Mixedfinalen med Ewa Molin och i Openfinalen med Johan P, vi önskar 
lycka till. Jag noterar även att Johan under fredagen blev 11 i en silvertävling med 54 
par med en partner från Norge. Bravo! 
 

Bridgeframgång för HBS 
Nyligen arrangerade Skogs BK en silvertävling. 25 par fanns i startlistan och från 
HBS deltog med Anta-Johan som blev tvåa och med Stig-Sven Arne som kom klart 
över medel. Bra gjort av båda paren. 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  




