
Härnö BS vecka 42-432016 

 

Klubben vecka 42 
Med 23 par till start så var det var två gamla bridgerävar, Bosse Norberg och Svante 
Öman, som slog till med en dubbelseger. Jan-Ove A-Kjell blev tvåa före JG-Christer-
Sören H.  

Klubben vecka 43 
Tototävling som lockade 17 par. Med scratch segrade Tommy L-Ove B och Hcp gick 
till Bengt P-Lasse Å. Stig Å-Sven-Arne S klämde till med en andraplats i båda 
disciplinerna. 
 
Totopengarna delades som vanligt ut via Hcp-listan. Grundpotten bestod av 10 kr per 
spelare som klubben ”sponsrar”, alltså 340 kr. Därutöver tillkommer pengarna som 
deltagarna satsar. Grattis Bengt och Lasse för bra spel och till totopengar, grattis 
också till Sven-Arne som förutom 2:a placeringarna fick en tredjedel av totopotten 
genom att satsa på vinnarparet. 
 

Allsvenskan div 3 
I lördags spelades de tre sista matcherna med spelplats Sundsvall. Vårt lag gjorde 
vad som krävdes för att även nästa år få spela kvar i division 3. Man blev femma i 
serien som omfattar 10 lag. Totalt blev det 2 vinster, 5 oavgjorda och 2 förluster. 
Sammanfattningsvis stort grattis till en bra insats. Det var länge sedan HBS klarade 
av att hålla sig kvar i div 3. De tre lag som åker ur allsvenskan är  från Hudiksvall, 
Umeå och Sundsvall. 
 
Seriesegern och en plats i div 2 nästa år tog lag Sydjämten som slog Sundsvallslaget 
Leif mycket hårfint. Jämtlänningarna hade 121,78 VP och Leif & Co 121,67. Tala om 
uppförstorat målfoto. 
 

Mellanholmens Bridge 
Ni vet väl att man kan ta del av deras givar och bridgeresultat via en trevlig hemsida. 
En fin service. Vecka 42 vann Kerstin Rehnberg-Kjell Karlsson på 75 %. Tommy 
Lindqvist-Svante Öman landade på 28,5 %. Märkliga resultat. Det var 5 par till start 
och deltagande spelare förutom en spelare kommer från vår klubb.  
 
Vecka 43 ställde samma par upp och vinsten gick då till Gerd Nymark-Bo Norberg.  
Att spela 20 givar ger 5 brickor mot 4 par. Det fungerar men är ingen höjdare.  
 
Med Bridgehälsning 

Ove Bylund 




