
Härnö BS vecka 452016 

 

Klubben 
Simultantävling med 18 par gällde denna vecka. Johan och Anta segrade överlägset 
före Svante-Bosse och Tommy-Ove. Vinsten på 75,3 % i lokalheatet gav 70,6 % i 
riksheatet. Det brukar ganska ofta räcka till vinst men gav nu plats 5 av 332 par. 
Hcp gav samma vinnarpar då före Tonny-Roger och Nicke-Kerstin. 
 

En stor förlust 
Vår bridgevän Anders Norberg har avlidit efter en tids sjukhusvistelse. Han hedrades 
med en tyst minut före spelstart. Anders var klubbmedlem under lång tid och känd för 
stort bridgekunnande, trivsamhet vid borden och med glimten i ögat. Tidvis satt han i 
vår styrelse. Vi är många som känner stor saknad. 
 

Fyrmanna 
Nu pågår Härnösandsligan med 6 lag. Efter 2 matcher leder lag Tommy L på 48 VP 
före lag Ove L på 47. Lag Tommy ligger sist i Hcp-tabellen som leds av lag Bengt P. 
 
Jag vet att många av våra mindre rutinerade medlemmar har liten eller ingen 
kunskap om vad lagspel innebär. Jag försöker här att med enkla ord ge förklaringar. 
 
Man spelar 4 i varje lag och då är 8 spelare i farten vid 2 bord. Man byter brickor och 
ser till att varje lag spelat givarna både som N-S och Ö-V. Alltså har lagen spelat 
exakt samma kort. Det är den rättvisaste formen av bridge som finns. 
 
Vår liga spelas med 24 brickor per match. Efter 12 brickor tar vi halvtid, fikar och 
räknar ut ställningen. Det brukar vara intressant. Så här kan resultat se ut: 
 
På giv 1 har vi spelat 3NT och fått 600 p. Vid andra bordet missade motståndarna Fi 
att bjuda ut och fick då 150 p. Vår lag vinner då 450 p. (600-150=450).  
 
På giv 2 spelar vi 4 ruter i zonen med en straff, Fi får då 100 p. Vid andra bordet 
spelar Fi 2 ruter +1 och får då110 p. Fi vinner brickan med 210 (100+110). 
 
På giv 3 missar vi en slam i zonen och spelar 4 spader +2. Det ger 680 p. Fi hittar 
slammen och får 1430 p. Fi vinner då 750 p. (1430-680)… OSV. 
 
Varje bricka omräknas sedan till ett poängtal IMP(Internationella matchpoäng) efter 
en tabell. Matchen i måndags vann vi med IMP 94-29 mot lag Bengt Pettersson. En 
differens på 65 IMP. Den skillnaden gav oss en matchvinst  med 25-3 enligt en 
annan tabell.  
Kan nämna att Bengt P enl. vårt Hcp-system leder med 123-0 i IMP över Tommy L 
när matchen startar. Det medförde att Bengt i Hcp-tabellen slog Tommy med 25-4. 
Om det kloka i den beräkningen kan man ha åsikter. En effekt är att lag med mindre 
rutinerade har jättechanser att vinna. Det kan medföra att fler lag vill tävla. 
 
Med Bridgehälsning 
Ove Bylund 




