
 
Härnö BS vecka 352017 

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

 

Klubben 
Nu är det bra deltagande. I tisdagstävlingen deltog 23 par och bäst var Kjell K-
Gunnar W före Johan P-Görgen P och Marianne E-Gerd N. Med Hcp segrade Knut 
L-Anders N. Där var Nicke-Gudrun tvåa före Kjell-Gunnar. 
. 
Måndagsgruppen hade 8 par. Om vi undantar kursledningen så hade Monica Vestin-
Carin Bodén och Göran och Margareta Åslund bästa resultat, båda paren med 
55,6% 
 

Allsvenskan 
Vårt lag ANDERS deltar inte i lördagen drabbning i Bollnäs. Enligt uppgift så har 
laget tråkigt nog valt att lämnat Walkover därför att man saknar spelare. Nu blir det 
därför inte något Allsvenskt spel i år. Synd, det hade varit roligt att se hur våra killar 
klarat sig i seriespelet mot lagen i Upplandsserien. 

 
Svenska Cupen 
Av 444 lag återstår nu 64 lag till omgång 6. Lennart B & Co fick en lyckosam lottning 
och får på hemmaplan möta lag Fanbyn från Jämtland/Härjedalen. Sundsvallslaget 
har en god chans till vinst.  
 

Nya bridgelagar 
Första september träder nya lagar i kraft. Sven-Arne har på bra sätt gett oss 
möjlighet att på Spadersidan ta del av nyheter och regler. Läsning rekommenderas. 
Vi får hoppas att våra tävlingsledare orkar förkovra sig. 
 
Lagarna behövs för att skipa rättvisa när fel begås. Våra vanliga misstag är t.ex. bud 
utom tur, att vi inte följer färg, att utspel sker från fel hand, att bud avges på 
otillräcklig nivå, att förklaring av bud har gjorts felaktigt. Då skall normalt en 
tävlingsledare tillkallas, man får inte döma själv vid bordet. 
 
Man skall aldrig bli upprörd av att tävlingsledaren tillkallas. Han gör sitt bästa och 
dömer. Det borde vara lika naturligt för en bridgespelare att det blir ett domslut som 
det är för en fotbollsspelare att det blir frispark om man tar bollen med handen. 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  


