
Härnö BS vecka 332017 

”Privata synpunkter/information på BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 

 

Klubben 
Här gör jag ett försök att sammanfatta och redogöra för Sommarbridgen. Den sista 
tävlingen, del 11 vann Lennart B-Carina S ganska väntat. Hcp toppades av Birgit F-
Kent A. Vi ser även att Monica V-Carin B blixtrade till med en fjärdeplats. 
   
Totalt har kring 60 spelare deltagit. De 7 bästa resultaten räknas. Informationen 
nedan har jag tagit från vår Spadersida. Där finns mycket mer att hämta. 
 
Scratch 
Där vann Lenner B överlägset med Ove B och Tommy L på delad andraplats. 
Fjärdeplatsen delades av Georg B-Lars O och sexa blev Johan P. 
Handikapp 
Seger till Tommy L före Ove B och med Georg B som trea. Plats fyra till Lars O och 
på delad femteplats finns P-O Rikner och Pelle A. 
 
Kanske ovanligt att spelare med låga handikapp är placerade så högt i listan. Det 
kan bero på att deras jämnhet slår igenom när man lägger ihop 7 tävlingar. 
 
Så till prisfördelningen. Tre spelare i varje del får pris. Vår spadersida visar alla 
resultat på bra sätt och scratchpriserna går till Lennart B 400 kr före Georg och Lars 
med vardera 250 kr. Hcp går till Tommy 400 kr före Ove 300 kr och Per-Olov och 
Pelle som får 100 kr var. 
 
Utlottning av 1200 kr sker till alla som deltagit minst 7 gånger och där deltar inte de 
som fått priser via topp 3. Det blir då 21 spelare som får vara med och hoppas på Fru 
Fortuna. 
 

Kommande 
På tisdag har vi Höstupptakt. Det finns ett spelprogram på vår spadersida. Det är 
ganska lämpligt är att skriva ut detta. Kanske blir det då prisutdelning och lottning, jag 
vet inte. 
 

Repetition 
Gå in på vår Spadersida och välj nyheter. Där kan du läsa en hel del om hur klubben 
tänkt sig betr. de som deltagit i senaste kursen. Huvudbudskapet är: 
 

Vi kommer att köra tre måndagskvällar, 28/8, 4/9 och 11/9 kl. 

18.00 till c:a 21.00 (21.30) i bridgeklubbens lokaler på 

Artillerigatan 3. 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  


