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Klubben 
Tommy Lindqvist-Ove Bylund fick vinna både Scratch och Hcp. Erik Westling-Tomas 
Melin, två Härnösandsgrabbar, som valt att spela för Skogs BK, tog andraplatserna, 
slagen endast med ett par poäng. Vi mötte Erik-Tomas i första ronden och vann med 
21-5. Tack för det. Med ett normalare rondresultat skulle Erik-Tomas vunnit med god 
marginal. Trevligt att Erik-Tomas dyker upp på klubben, det var deras första besök 
hos oss under hösten. Välkommen igen! 
  
Skärpning beordras när det gäller inmatning av resultaten. Nu var det fel på två 
brickor och det blev protest. Bridgespel handlar om koncentration, behåll den även 
när resultat skall godkännas. Tävlingsledningen lägger ned mycket jobb och att 
dessutom nödgas joxa med protester, utredningar och rättelser känns inte trevligt. 
Efter ändringar avancerade Nordlander-Köhn till tredje plats på Hcp. 
 

Rättelse 

I förra veckobrevet skrev jag att Kjell och Jan Ove segrade i Scratch V42. Vi spelade 
då Höstsilver. Det var fel. Vinnare var Lennart B-Ulf H. Rätt skall vara rätt. Jag tog 
den felaktiga uppgiften från vår hemsida på Spader. 
 

Kommande 
På tisdag spelar vi Simultan. Det är alltid en extra krydda. Dessutom har vi spel på 
måndag när andra omgången av Härnösandsligan avgörs. Den som vill kolla på hur 
lagspel går till är välkommen som publik. 
 

Allsvenskan div 2 
Består av 4 serier med 12 lag, Norra, Södra, Östra och Västra. Vinnaren i varje grupp 
går upp till Elitserien och 4 lag flyttas ned. Det är tuffa tag. Norra gruppen vann lag 
Storsjöbyggden. Det var ganska väntat. Laget med Lennart B & Co placerade sig 
som 6:a. En stark prestation 
 

Allsvenskan kval till div 3 
Det är 4 lag anmälda till spel i Sollefteå 12 november. Till start kommer två lag från 
Sollefteå, ett från Backe och vårt lag som innehåller Kjell och Jan-Ove samt Sven-
Arne och Stig. Det fina med tävlingen, som kallas div 4, är att man inte kan åka ut 
och därför kan man starta varje år. Segrande lag får ställ upp i div 3 där det nästa år 
blir två lag från ÅBF. 
 

TÅ 
Vill informera om att jag, liksom tidigare, troget varje vecka sänder in våra 
bridgeresultat till tidningen. I går torsdag fanns resultat i tryck, dock inte de senaste 
tävlingarna. Det fanns förmodligen  inte plats. 
 
Med Bridgehälsning 
 
Ove Bylund 




