
Härnö BS vecka 47-482016 

 

Klubben 
Vecka 47 
Julskinkan del 1 av 3 togs hem av JG Christer och Sören H i stor stil. Man segrade 
överlägset i både scratch och handikapp. På handikapplistan var man drygt 20 % 
före tvåan. Är det möjligt? Ja, och det är bra att gratulera. Största skinkan är i hamn 

Vecka 48 
Julskinkan del 2 vinner Sören H. Denna gång med Georg B som blev två i del 1 
tillsammans med Anders S. Sören vann igen i både scratch och hcp och med goda 
marginaler. Med hcp blev Gerd N-Kerstin R tvåa och Bengt P-Lars Å trea. 
 
Min slutsats: Stor skinka hamnar hos Sören som har ett ointagligt försprång. Även 
Georg har en säker skinka. Vi övriga får kämpa om platserna därefter. De tre bästa 
får skinka. Man kan bara få ett skinkpris. Om samma par blir etta både i hcp och 
scratch så är det intressant för de som har platserna 2,3 eller 4. Frågan blir då på 
vilken lista skall segrande par ha pris? Det finns troligen regler.  
. 

Kommande 
Härnöträffen 
Vår paradtävling som går på söndag har nu ett högklassigt startfält med drygt 20 par. 
Ett gäng stormästare borgar för hög klass. Tävlingen ingår i ÅBF-rallyt. 
 

Julavslut 13 december 
Påminner om att det behövs föranmälan för att få vara med. Det blir säkert något att 
äta och man kan ta med egna ädlare drycker. Tid för samling brukar vara tidigare än 
vid vanliga spelkvällar. 
 

Riksidrottsförbundet 
Bridgen söker åter medlemskap i RF. Vår nya hemsida har en gedigen information 
om detta. Gå in och läs. 
 

Svenska Cupen 2016 
Från slutspelet i Uppsala ser vi att segrare blev lag Scania. För den bedriften fick 
man 80 000 kr. Vi noterar även att Medelpad med lag Andreas Westman tog sig till 
kvartsfinalen. Grattis. Där förlorade man mot lag Bretz som sedan gick till final.  
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