
Härnö BS vecka 462016 

 

Klubben 
Ett startfält på 18 par är bra. Lennart B och Carina S tog en överlägsen seger. Med 
handikapp så blixtrade Rose-Marie Strand och Kerstin Rehnberg till med en klar 
vinst. Vi noterar även att Jan-Ove A och Kjell J tog andraplatserna i båda 
disciplinerna. 
. 

Kommande 
På tisdag startar vi årets Julskinktävling. Den har en lång tradition och går över 3 
veckor. Scratch och Hcp får förutom äran samma tilldelning av priser. Det gäller nog 
att delta i alla tävlingarna för att komma med bland pristagarna. Jag har hört att det 
förutom skinkpriser även delas ut korvar, syltor och annan julgodis. Antar att det sker 
på speldagen 13 dec som kallas Julavslut.  Dit gäller förhandsanmälan. 
 
Vår rallytävling Härnöträffen år på gång. Inbjudan har sänts ut. Det går att anmäla sig 
redan nu via nätet. Speldag är 4 december. Obs att det är en söndag. 
 

DM-lag 
Sollefteå arrangerade DM och speldag var 12 nov. Fem lag deltog. En bra siffra. DM-
titeln gick till lag Jerry, Sollefteå. Tävlingen är också samtidigt Allsvenskan div 4 och 
vinnande par kvalificerar sig till att få delta i Allsvenskan div. 3. ÅBF får nu 2 lag i den 
serien under nästa år. Låt oss hoppas på att både HBS och SBK håller sig kvar. 
Tredjeplatsen i DM tog vår klubb som ställde upp med Kjell och Jan-Ove samt Stig 
och Sven-Arne. Grattis till en tredjeplats och inspelade silverpoäng. 
 

Skogs Silver 
En rallytävling lördag 19 nov. Det var 20 par från 5 klubbar som tävlade. Från oss 
Johan/Anta och Stig/Sven-Arne. Topp 5 blev: 1) Jerry Mähler-Ann Lidfors Sollefteå 
BK 63%, 2) Ulf Eriksson-Kent Sandin Skogs BK 60,2 %, 3) Dan Bylund-Emil Tibblin 
Sundsvallsbridgen 58 %, 4) Lennart Bylund-Carina Sjöblom Sundsvallsbridgen 57,7 
%, 5) Johan Pettersson-Anders Lundgren Härnö BS 55,8 %. 
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