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Klubben i tisdags 
När ÅBF:s bästa bridgedam städslar länets kanske bästa manliga spelare så blir det 
normalt en vinst. Marianne och Lennart vann både scratch och handikapp. Scratch 
med 70 %. Rikner-Augustinsson blev där tvåa slagen med drygt 10 %. På Hcp-listan 
såg vi Kerstin R-Gerd N som tvåa och Birgit L-Kent A som trea. 
 

Kommande 
Simultan 
På tisdag vankas det Simultantävling. Märk att HBS inte tar ut någon extra spelavgift 
för Simultan. De flesta bridgeklubbar höjer normalt då spelavgiften med 10 kr. Det är 
den extrasumma som klubben betalar till Förbundet.  

Backe Mixen 
Spelas på lördag. Just nu är 19 par anmälda. Som vanligt inget par från HBS. 

Dam-DM  
Spelas i Sollefteå 17 oktober. Just nu är 6 par anmälda. Ingen bra siffra. Som vanligt 
inget par från HBS. I fjol tävlade 8 par varav 6 från hemmaklubben. 
 

Härnösandsligan 2016-2017 
Hög tid att anmäla lag. När det spelas med handikapp så är det ovanligt svårt för lag 
med lågt handikapp. Spelet planeras ske månadsvis på måndagar i början på varje 
månad fr.o.m. oktober. Läs vidare på Spader. Följande lag är i nuläget anmälda. 
 
Lag Tobias 
Anta L-Johan P-Anders S och Tobias S. 
Lag Staflund 
Sven-Arne S med flera. 
Lag Larsson 
Ove L, Nicke W, P-O R, Pelle A och Sören H 
Lag Tommy 
Tommy L, Ove B, Kjell J och Jan-Ove A. 
 

ÅBF-rallyt och ÅBF:s Spadersida 
ÅBF har en hemsida på Spader. Första sidan ger en skrivning  ”Allt om ÅBF-Rallyt 
här”. Det låter bra, bara att logga in och läsa. Jag tänkte se vilka tävlingar som ingår 
och när de spelas. Alla som vill delta har ett stort behov av att föra in alla tävlingar i 
sin kalender. Man planerar även annat än bridgen.  
      
Jag hittar ingenting om kommande rallytävlingar. Kanske är jag trög. Den som hittar 
ombedes hjälpa mig. Jag läser även på ÅBF-sidan (den gamla) att Anders Lundgren 
HBS segrade i rallyt 2015/2016. Är det rätt?  
 
Med Bridgehälsning 

Ove Bylund 


