
 
Härnö BS vecka 372017 

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

 

Klubben 
Vilken tävlingsdebut efter nyss genomgången kurs. Helt makalöst och ett stort grattis 
till Göran och Margareta Åslund som vinner handikappen över 16 par, 6 % före 
Georg och Lennart. Dessutom blir man trea i scratch med drygt 58 %. Man kan fråga 
sig hur är det möjligt? En del av svaret torde vara att paret spelat bridge på klubb 
”förr i tiden”. 
 

Ruternålen 
Tävlingen spelas i Härnösand lördag 7 oktober och är öppen för spelare med max 
ruternål. Redan nu finns inbjudan på nätet och möjlighet till anmälan. En fin chans för 
mindre rutinerade att delta i en silvertävling med spelare från olika klubbar. 
 

Från ÅBF 

Styrelsemöte har hållits 6 september. Redan 8 sep fanns mötesprotokollet att läsa på 
ÅBF-sidan. 
Där framgår bl.a. att Anta och Kjell som nu är styrelseledamöter kommer att föreslås 
till omval. Man kan även läsa att ÅBF avser att ordna med Allsvensk spel div. 4. 
Planen är att be Skogs BK att arrangera. Läge för HBS att bilda lag och delta. 
 
Det uppskattas att ÅBF lägger ut styrelseprotokollen så att intresserade kan ta del. 
 

Ett stort grattis 
Det ger vi till Lars Olsgren som fyller 90 på söndag. Han är fortfarande en av 
klubbens bästa lirare och har även i år ett antal placeringar på pallen. Vi hedrar Lars 
även för ett mönstergillt uppträdande vid bridgebordet, alltid korrekt, lugn och vänlig. 

 
Sorgligt 
Gudrun Lundgren, vår bridgekamrat och klubbmedlem har avlidit. Vi hade en tyst 
minut för Antas mamma Gudrun i tisdags. Vi är många som i cirka 20 år haft nöjet att 
känna Gudrun som en vänlig och fin kamrat vid bridgeborden. Hon lade också ned 
väldigt många timmar på Härnö BS med arbete vid tävlingar och med administration. 
Tidvis hanterad hon med bravur vårt Ruterprogram och såg då till att vi fick 
resultaten. Vi saknar dig. 
 

Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund 
 


