
 
Härnö BS vecka 40 2017 

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

 

Klubben 
Topp tre div 1 scratch, 17 par, blev Georg B-Lars O på 69,4%, Johan P-Anders L 64% och Kjell K-
Gunnar W 63,3%. Med Hcp läser vi Georg-Lars 63,2%, Kjell -Gunnar 62,2% samt Håkan och 
Katrin T med 61,5%. 
 
I div 2 med 6 par spelade två par över medel. Göran o Margareta Åslund 67% och Egon 
Bergqvist-Tommie Olsson 60 %. 
 

Diverse  
DM för Veteraner i Sollefteå vanns av Bosse Gullerfors-Hasse Norling. Deras resultat de tre 
senaste åren är 1-2-1, imponerar. Kjell K-Kerstin R får godkänt med placering 9. Att Härnö BS 
bara deltar med 1 par i DM-veteran har nog aldrig hänt förut. 
 
Ruternålen med speldag i morgon lördag 7 okt har 13 par anmälda varav 5 från Härnö BS. 8 par 
från andra klubbar får ses som en bra siffra. 
 
ÅBF har haft årsmöte 
Styrelsen kvarstår och från HBS omvaldes Anders L och Kjell J till styrelseledamöter. Kassören 
hade inte lämnat in bokslut. Tror för andra året i rad, inte bra. I avsaknad av handlingar och 
revisionsberättelse kunde inte frågan om ansvarsfrihet behandlas. Man beslutade därför att kalla 
till ett extraårsmöte till 15 nov.  
 
Sundsvallsligan 
Div 1 
Där leder lag Haraldsson, där Lennart B-Emil T spelar, efter tre omgångar. Lag Westman tvåa och 
lag Strömberg trea. 
Div 2 
Vårt lag JAKT har efter tre omgångar endast spelat 1 match. Det stör säkert ligaledningen 
eftersom tabellen haltar betänkligt. Reglerna tidigare sade att det lag som inte kunde ställa upp 
måste lämna WO. 
 

Allsvenskan 
Två länslag var i farten i helgen. Div 3 består av 16 serier med vardera 10 lag och där finns lag 
Jerry ÅBF som efter 6 matcher har 1 vinst och 1 oavgjord och ligger på plats 9 i gruppen Mellersta 
Norrland. Slutspel sker 28 oktober och 3 lag åker ur allsvenskan. 
 
I div. 2 som består av 4 grupper ser det bra ut för lag Helena MBF med våra Bylundare som intar 
3:e plats i den nordligaste gruppen med 12 lag. Helgens spel med 4 matcher resulterade i en 
förlust och 3 vinster med VP 20-0, 20-0, 15-5. Otroligt bra siffror mot starka lag med svenska  
elitspelare. 
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