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

 

Härnö BS 
Höstsilver stod på tapeten. Vinsten gick till Anders och Sven-Arne före Ove-Tommy och med 
Lennart-Carina som trea. Anders-Sven Arne toppade även handikapplistan. Sedan följe två 
dampar när andraplatsen togs av Ulla-Britt N-Monica F före Monika K-Gunnel L. 
 
I tvåan blev paret Åslund och Egon B-Tommie O etta resp. två och upprepade därmed sina 
placeringar från veckan innan. 
 

Diverse  
Ruternålen 
Segern gick till Ö-vik genom Marit Hägglund-Rolf Andersson. Bäst från oss var Jan-Ove Ahlberg-
Sven-Arne Staflund som blev trea. Par från fem klubbar deltog. Mer information hittar du på vår 
Spadersida. 
 
Härnösandsligan 
Det är nu 6 lag anmälda. Ännu finns inte speldagarna inlagda på Spaderkalendern men det 
kommer nog snart. Om jag är rätt informerad så spelas den första omgången måndagen 6 
november. Sedan första måndagen varje månad? 
 
Mellanholmens BK 
Ett spelfält på 8 par varav 7 par är medlemmar i HBS. Tommy L-Svante Ö tog sin andra raka. Det 
är bra standard på spelarna. Ett snitt i Handikapp ligger nära 30. Det är inte många vanliga 
partävlingar inom ÅBF som slår detta. En uppmaning till klubben, gå med i Sveriges 
Bridgeförbund. 
 

Deklaration och tidhållning 
Då och då blir jag anmodad att skriva om tidhållning och att påminna om att varje spelare skall 
medföra en deklaration och lägga fram den vid spelbordet. HBS har ju även beslutat och meddelat 
hur det skall vara. 
 
Det finns i lokalen en fin anordning med fack som kan användas som förvaringsplats för 
deklarationer. Det gör att man inte kan säga hoppsan, jag har glömt att ta med den. Man kan tycka 
att det är både märkligt och nonchalant att bryta mot dessa regler. Om man tar för lång betänketid 
så innebär det att man skaffat en orätt fördel mot övriga. Jag vet att det är svårt men 
klubbledningen borde på nytt ta tag i frågan. 
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