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

 

Härnö BS 
Veckan erbjöd åter en Simultantävling där chansen till många bronspoäng är orättmätigt stor. Åter 
en vinst för Anta, nu med ordinarie partner Johan P. Tvåa var Lennart-Carina och trea Ove-
Tommy. 
 
Listan med handikappberäkning toppades av Åsa Ulvas-Inger Wirén. Grattis till en fin framgång 
som vi ser som både trevlig och överraskande. 
 
I tvåan var det för tredje gången i rad samma två par i topp. Åslunds etta 22 poäng och Egon B-
Tommie O tvåa med 20 poäng. 
 

Diverse  
Allsvenskan 
Div 2 Norra med 12 lag slutspelar i Gävle nu i helgen. Vi håller tummarna för lag Helena med 
Lennart B-Carina S och Dan B-Helena S som gjort fina insatser. Man ligger på plats 3 efter 7 
omgångar. Framför sig i tabellen har man två Stockholmslag från BK S:t Erik. Det blir alltså fyra 
matcher lördag/söndag 21-22/10. Det är hårt på denna nivå när 4 lag skall flyttas ned till div 3 och 
1 lag får gå upp till Elitserien. Man kan följa resultaten på BBO. 
 
Skogs Silver 
Tävlingen som ingår i ÅBF-rallyt spelas 11 november på Folkan i Nyland. Redan nu är 7 par 
anmälda. Förra året lockade med 20 par till spel och vinsten gick då till Sollefteå via Jerry Mähler-
Ann Lidfors. Johan-Anta blev femma. 
  
Mellanholmens BK 
Åter 8 par till start. Kjell Karlsson-Kerstin Rehnberg blixtrade till och segrade på 59,5% före Stig Å-
Renée S på 57,1%. 
 
Mästarpoäng och inflation 
Grattis till Lennart B-Carina S som i oktober på två Simultantävlingar inom 8 dagar erövrat över 
1200 bronspoäng vilket räcker till att bli klubbmästare 6 gånger om. Så var det nog inte tänkt när 
systemet MP infördes. För att utses till klubbmästare måste man spela ihop 200 brons. Den skalan 
infördes på 50-talet och det var då ett kämpigt mål att nå för de flesta klubbspelare. Det tog då 
normalt flera år att få sin klövernål.  
 
Det var före datorernas tid och jag fick en kupong utskriven att sekreteraren varje gång jag var 
bland de 25 % bästa. Då hamnade man på poängplats. Kupongerna skulle sparas och sedan 
sändas till förbundet när man fått ihop 200 p. Det var kämpigt och skulle väl vara nästan omöjligt 
för de som inte kan hålla rätt på en systemdeklaration. 
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