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Klubben 
Sommarbridgen del 9 scratch gick till Tommy L-Ove B som även leder 
sommartabellen totalt. Andraplatsen gick till Sören H-Bosse N. Med 
handikappberäkning blev ordningen det omvända. 
 

Bridgefestivalen 2017 är över 
Månadsskiftet juli-augusti varje år kan ses som bridgens julafton/julhelg. Hela 
bridgesverige påverkas i en eller annan form. Under 8-10 dagar avgörs bl.a. SM-par i 
klasserna Veteran, Mixed, Dam och Open. Varje distrikt får då delta med ett eller 
flera par i finalerna beroende på antal tävlande i DM.  
 
I varje final deltar 52 par. SM-framgångarna i år för ÅBF uteblev. Våra par från HBS 
belade platserna 50 i Veteran och 51 i Mixed. Ö-viksparet i Dam blev 32. Open gav 
ingenting. 
 
Festivalen har öket i storlek varje år. Antalet deltagare/starter 2017 uppges till cirka 
17000.  Vilka andra sporter kan uppvisa den storleken på arrangemang? För 
närvarande är Örebro sedan 10 år platsen för festivalen. Tidigare orter har varit 
Skövde, Malmö och Jönköping. Själv har jag deltagit i SM-finaler på samtliga 4 orter. 
Bäst resultat personligen är att tillsammans med Georg Bratell ta en bronsmedalj i 
Veteranklassen. Jag vill rekommendera alla bridgespelare att besöka och delta i 
bridgefestivalen. Det är en stor upplevelse och det finns en mångfald av tävlingar för 
alla under alla dagar. 
 
Om jag förstått rätt så blir Örebro spelplats i ytterligare fem år. 
 
En titt på Medelpads SM-insatser visar att Carina Sjöblom blev 4:a i Dam och att Dan 
B-Helena S blev 13 i Open. Bra prestationer. 
 
Ett bra utfall av tävlande fick Johan Pettersson som spelade två Silvertävlingar och 
blev 5:a och 11:a. I en bronstävling med 226 par blev han 3:a. Jag tror att en av 
tävlingarna gav Johan 650 kr i pris. Alla besökare får en partner. Johan fick en norsk 
spelare som fungerade bra. Besök vår Spadersida så får du mer information. Sven-
Arne är bra på att uppdatera. 
 
 

Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  


