
Härnö BS vecka 31 2016 

 

Klubbens Sommarbridge 
Deltävling 9 vecka 31 

Sören Hillblom-Nicke Wedin slog till genom att vinna i både Scratch och Handikapp. Grattis 
och väl unnat två goda bridgearbetare. René Sundlöv och Gunbritt De Groen visade sitt 
kunnande genom att bli tvåa i Scratch och Barbro Åkerblom-Bengt Pettersson fick utdelning 
med en tredjeplats i Hcp. 
  

Sammanlagt 
Vet ni att det delas ut priser i både Scratch och Hcp.  
Vet ni att ledare i Scratch just nu är Tommy L. 
Vet ni att Hcp-tabellen leds av JG Christer A. 
Vet ni hur många som får pris. 
Vet ni att regler hur man räknar finns på vår Spadersida. 
Vet ni att ni kan se hur ni själv ligger till på vår Spadersida. 
Vet ni att om ni inte har lärt er att logga in så hjälper klubben gärna till. Kontakta 
exempelvis Sven-Arne. 
Vet ni att ni missar mycket om ni inte använder vår Spadersida. 
 
 

Bridgefestivalen 
Den pågår för fullt. Här kommer lite information. Kent Arrehag och Birgit Forslund är 
där och trivs. Såg som exempel att de blev 49 i en tävling med 274 startande par. 
Man kan spela bridge i Örebro i en dryg vecka och flera tävlingar dagligen om man 
orkar. Från SM-finalerna som har 52 startande par har jag läst följande ÅBF- resultat. 
 
Veteraner: Bo Gullefors-Hans Norling plats 32 på 47,59 % 
Damer: Ann Lidfors-Sofie Mähler plats 43 på 46,09 % 
Mixed: Inger Lockner-P-A Lindström plats 32 på 49,1 %. 
 
Open. Kvaltävlingen spelades idag fredag med 170 par. Jerry Mähler-Ann Lidfors var 
bäst från ÅBF med plats 69 och 51,64 %. För att få spela vidare i finalen dag 2 och 3 
måste man bli 52 eller bättre i kvalet. Jan-Ove Ahlberg-Kjell Jonsson blev 154 på 
42,95 %. 
 

Bridgeresultaten i TÅ 
Jag är på väg att säga upp min prenumeration. Ett av skälen (som jag tänkte ange) 
är deras dåliga behandling av bridgen. 
 
Med Bridgehälsning 

Ove Bylund 


