
Härnö BS vecka 402016 

 

Klubben 
Simultantävling var på tapeten. Bratell-Olsgren tog en överläsen segar och blev även 
vinnare i riksheatet omfattade 444 par. På klubben fick man 67% som gav drygt 73% 
i riksheatet. Belöningen blev summa 888 bronspoäng. Det tar et flartal år för duktiga 
spelare att spela ihop den summan. 
 
Vi fick en bra utdelning, Lennart B 296 brons för 5:e platsen och Johan-Anta 93 
brons för plats 19. 
 

Ruternålen 
Det var 15 par från 5 klubbar som hittade till vår lokal i helgen. Vinst till Martin 
Legget-Philip Alton från Sollefteå BK. Grattis till andra raka vinsten. Inga silverpoäng 
till HBS. Bäst från oss var Nicke Wedin-Gudrun Forsberg som blev sexa.  
 

Svenska Cupen 
Ett dråpslag drabbar laget med Lennart B & Co. Den stora glädjen att man snart 
skulle få kämpa om att ta plats i slutspelet i Uppsala för att möta svenska eliten har 
förbytts i stor besvikelse. Laget har diskvalificerats därför att en spelare inte hade 
betalat sin medlemsavgift. Man kan förstå att det känns tung och orättvist. 
Lagledaren Helena, Dan B:s fru, skriver så här på Facebook.  

Nu har äntligen alla paragrafryttare som tycker att regler är viktigare än sunt förnuft fått som de 

vill och vi är diskade i SC. Det känns inte som någon vidare tröst att vi är i gott sällskap efter 

tidigare lika obegripliga diskningar. Men jag har förstått att det finns många människor som tycker 

att regelbrott måste straffas oavsett förmildrande omständigheter. Naturligtvis inser jag att det bara 

är att bryta ihop och komma igen men just nu känns det inte särskilt lockande att spela SC igen. Det 

kommer att komma regeländringar och det är ju bra, men för mig är det viktigt att tävlingen spelas i 

god anda där sportslighet och generositet kommer i första hand. Det känns ordentligt naggat i 

kanten just nu 
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