
Härnö BS vecka 33 2016 
 

Klubben  
Sommarbridge 11 
Georg B-Lars O tog andra raka dubbelvinsten  i den 11:e och sista Sommarbridgen. 
Det räckte ändå inte till en prisplats i totalen.  
 
På scratchlistan var Johan P-Anders L tvåa före Tommy L-Ove B. Med handikapp 
blev Bert H-Leif R tvåa med Kerstin R-Anette B som trea. 
 
SLUTSTÄLLNING (7 av 11 tävlingar räknas) 
Scratch: 1) Tommy Lindqvist 425,5  2) Marianne Ekroth 425,4 3) Marc De Groen 
422,8. 
 
Handikapp:  Förstaplatsen delades mellan Kjell Karlsson och Gunnar Westman. 
403,3. Därefter följde JG Christer Andersson och Artur Frånberg 403,7. 
 
Priser utgår till ovan uppräknade. Tävlingen var mycket jämn och totalt deltog 43 
spelare. Gå in på Spader och läs hela resultatlistan. Där finner du så klart även din 
egen placering. 
 

Disciplin efterlyses 
Vi hyr en lokal där golven är viktiga och vårt åtagande är att enbart använda 
inneskor. Tangon kräver perfekta golv och man skall snart bona golven igen. 
 
En del bridgespelare tycks tror att det med inneskor inte gäller mig. Det är fel. Skor 
som man har på fötterna när man kommer till lokalen räknas inte som INNESKOR. 
De sandkorn och dylikt som man drar med sig repar golven. 
 
En bra lösning är att vi spelare förvara ett par inneskor eller tofflor vid entrén. Hyllor 
finns. Använd en skopåse/plastpåse så blir det enkelt. En annan lösning kan vara att 
alltid ha ett par i bilen. Då slipper det bli ”jag glömde”. 
 

Bridgen och TÅ 
Jag har nu avslutat min prenumeration av tidningen efter cirka 70 års bekantskap. 
Som skäl uppgav jag den bleka behandlingen av bridgen. Min önskan är att någon i 
klubben övertar min uppgift att varje vecka via e-post sända resultat. Jag hjälper så 
klart till i övergångsskedet. Den som känner för att ge klubben ett handtag hör av sig. 
Min efterträdare bör helst vara prenumerant. 
 
Med Bridgehälsning 

Ove Bylund 


