
Härnö BS vecka 3 2017 

 

Klubben 
KM-par del 1 spelades denna vecka. !7 par kom till start och listan toppades av 
Carina-Lennart 70,1 % före Johan-Anta 64,6 % med Georg-Anders S 58,6 % som 
trea. Fyra var Stig och Sven-Arne 56,8 %. Eftersom ledarparet inte är medlemmar i 
HBS så har Johan-Anta tagit ett kraftigt grepp om Guldet. Frågan är om Georg-Anta 
kan hota? 
 
Handikapplistans topp 4 blev Carina-Lennart 60%, Stig-Sven-Arne 56%, Johan-Anta 
57% och Kerstin-Anette 56%.  

 
Bridgekursen 
Enligt uppgift är det 10 deltagare anmälda. En eloge till P-O och hans medarbetare 
som ställer sina krafter till förfogande. Bridgen i stan behöver Er. 
.  

Sundsvallsligan och HBS 
Det finns ett nystartat lag i ligan. Laget fick börja i div 3 och man har spelat 
januarimatchen som gav vinst med 22-8. Grattis till en bra början. Lagmedlemmar är 
Anders Strömberg med sonen Tobias samt Kjell Jonsson och Jan-Ove Ahlberg. 
Namnet på laget är JAKT. För mig ser det ut som ett minder bra namn och jag tycker 
att ordet Härnö borde ingå i lagnamnet. Den som läser resultat och tabeller bör ju fort 
få förstå vad det handlar om. 
 

Svenska Cupen 
Det är nu 444 lag anmälda. Från oss hittar jag två lag i listan. Det är Härnö BS-
Acke. Vilket bra lagnamn. Truppen består av Acke och Georg, Anta och Johan samt 

Tobias S och Tommy L. Sedan är det laget Sjöhästen som redovisar JG Christer 

och Sören samt Stig Å och Sven-Arne. 
 
Fint att vi har lag med. Lycka till i jakten på segrar och Guldpoäng. Det startar förstås 
med hemmamatch och inbördes möte och redan där är ju fyra Guld bärgade till HBS.  
 
Sollefteå är som vanligt duktiga deltagare i cuppen och har flera lag till start. Även 
Sundsvall har flera lag anmälda och ett lag har namnet Sundsvall. Det gillar jag. 
Övriga Sundsvallsnamn är ganska anonyma.  
 
Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  




