
 
Härnö BS vecka 392017 

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

 

Klubben 
Det var 19 par i startlistan. Huvudintresset är handikapplistan när vi har Tototävling. 
Vinnare där blev ett gästpar från Alnö BK. Det var Ulf Henriksson-Elisabeth Jonasson 
som med bara 0,6 poäng slog Bengt P-Lars P. Trea blev Tony S-Sven-Arne S.  
 
Resultat Scratch 1) Johan P-Anders L, 2) Georg B-Lars O, 3) Ulf H-Elisabeth J. 
 
Grupp 2 omfattade bara 4 par. Jag tänker att man bör sträva efter att gruppen skall 
bestå av minst 6 par, gärna fler. Kan det vara så svårt att få till detta? Kanske man 
kan prova med att ställe en fråga vid anmälan typ ”Kan ni tänka er att ikväll, för 
klubbens bästa, vid behov, spela i tvåan” 
 

Kommande   
På lördag spelas DM för Veteraner i Sollefteå. Det är 12 par på startlistan varav ett 
par från oss. Vi önskar god tur till Kjell Karlsson-Kerstin Rehnberg. Anmälningstiden 
går ut i morgon. Det är bra att Härnö BS finns med. 
 
Ruternålen med speldag lördag 7 okt har just nu 6 par varav 3 från Härnö BS. Det 
ser magert ut och förhoppningsvis kommer många fler par. 
 
 

Från årsmötet 
Ett bra och snabbt möte. Vi medlemmar kan tacksamt notera att det blev omval över 
hela linjen. Styrelsen är alltså rutinerad och samma som föregående år. 

 
Svenska Cuppen 
Familjelaget Bylund fick tyvärr sträcka vapen i den sjätte omgången. Laget från 
Fanbyn blev för svår och vann knappt med 51-44.  Nu återstår 32 lag som kämpar 
om att gå till finalspel där prispotten på 214 000 kronor. Jämtland-Härjedalen har två 
lag kvar, det är Fanbyn och Narre. Östersund är nu enda spelplatsen i Norrland.  
 
Till final/slutspelet i Uppsala går 16 lag som delar på prissumman. 80 000 kronor är 
förstapriset. Alla 16 lag får priser. Minsta pris är 4000 kr. 
. 
 
Med bridgehälsning 

 
Ove Bylund 
 


