
Härnö BS vecka 50-52 2016 

 

Klubben 
Vår julavslutning är avklarad med prisutdelningar, god förtäring och allt som brukar 
tillhöra.  Stort och tacksamt tack till Er som jobbat. ”Skinkorna” i scratch hamnade 
hos 1) Sören-JG Christer, 2) Johan-Anta och 3) Kjell-Gunnar. I hcp hos 1) Georg-
Anders S, 2) Bengt-Lars och 3) Monica-Gunnel.  
 
En trivsam Gröns Hissen spelades med handikapp och gav följande resultat 1) Per-
Olov R-Per A 211, 2) Ulla-Britt N-Monica F 191 och 3) Rose-Marie S-Bo N 181. 

Tävlingsbridgen gör helguppehåll 

Hjärnorna behöver vila för att vi med full kraft skall kunna ägna oss åt jul- och 
nyårsfirande med våra kära och nära. 
För de som ändå inte kan undvara kortleken har klubbarna i Härnösand gemensamt 
beslutat att det går att spela bridge på Artillerigatan 3 följande kvällar: 

Tisdag 20/12 kl. 18.00, tisdag 27/12 kl. 18.00 och onsdag 4/1 kl. 18.00 

Följaktligen kommer inte dessa tävlingar att rapporteras till SBF och för spel är det 
därför inte något krav att vara medlem i SBF. För de som har möjlighet att smita från 
helgstöket har då chansen till en stunds avkoppling under trevliga former. 

Tävlingsbridgen på klubben börjar igen tisdag 10 januari 2017. 

ÅBF-rallyt 
Ställningen efter 2 tävlingar är att Dan Bylund leder på 62 p följd av 3 spelare med 60 
p. Det är Ann Lidfors, Jerry Mähler och Lennart Bylund. Anta och Johan delar plats 5 
med 55 p. Drygt 60 spelare har deltagit. 

 
Månadens medlem 
Den titeln går till Sören Hillblom. En arbetsmyra som ställer upp för klubben i alla 
lägen. Som mekaniker för skötsel och underhåll på vår hårdvara/data är han mycket 
värdefull. Att Sören har goda IT-kunskaper och är på G att snart hantera 
Ruterprogrammet passar oss bra. Lägg därtill att han var bästa bridgespelare i 
december med överlägsen vinst i Skinktävlingen, vinst både enligt scratch och 
handikapp. Sören är också alltid vänlig, trevlig, lugn och balanserad vid bridgebordet. 
Goda egenskaper som man inte kan beskylla alla spelare att ha. 
 
Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  




